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KOMMISJONSREKOMMANDASJON

av 7. november 2001

om resultatene av risikovurderingen og strategiene for risikoreduksjon for stoffene
2-propenal; dimetylsulfat; nonylfenol; fenol, 4-nonyl, forgrenet; tert-butylmetyleter(*)

[meddelt under nummer K(2001) 3380]

(2001/838/EF)

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

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94(2) er det 
fastsatt prinsipper for vurderingen av risikoene for 
mennesker og miljø ved eksisterende stoffer i samsvar 
med forordning (EØF) nr. 793/93.

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

4) Ved artikkel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det 
fastsatt at resultatene av risikovurderingen og den 
anbefalte strategien for begrensning av risikoene når 
det gjelder stoffer på prioritetslistene, bør vedtas på 
fellesskapsplan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
15, og offentliggjøres av Kommisjonen.

5) Ved artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 793/93 er det 
fastsatt 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:

 — 2-propenal.

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:

 — dimetylsulfat,

— nonylfenol,

— fenol, 4-nonyl, forgrenet.

8) En tredje prioritetsliste som identifiserer stoffer 
som krever umiddelbar oppmerksomhet, er vedtatt 
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 143/97(6). 
Denne tredje prioritetslisten fastsetter, blant andre stoffer, 
en vurdering av følgende:

 — tert-butylmetyleter.

9) De rapporterende medlemsstater har fullført vurderingen 
av hvilken risiko de fem forannevnte stoffene innebærer 
med hensyn til mennesker og miljø(7), og har om 
nødvendig foreslått strategier for å begrense risikoene.

10) Resultatene av risikovurderingen av de fem stoffene og 
de anbefalte strategiene for risikoreduksjon for de fem 
stoffene, bør vedtas på fellesskapsplan.

2003/EØS/49/20

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 319 av 4.12.2001, s. 30, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2002 av 12. juli 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 13.

(1)    EFT L 84 av 5.4.1993, s. 1. 
(2)    EFT L 161 av 29.6.1994, s. 3. 
(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)    EFT L 25 av 28.1.1997, s. 13. 
(7)    De fullstendige risikovurderingsrapportene er offentlig tilgjengelige i den 

form de er oversendt Kommisjonen av de rapporterende medlemsstater. 
Korte sammendrag er også tilgjengelige. Begge kan finnes på nettstedet til 
Det europeiske kjemikaliebyrå, Institutt for helse og forbrukervern ved Det 
felles forskningssenter i Ispra, Italia (http://ecb.ei.jrc.it/existing-chemicals). 
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11) I samsvar med artikkel 11 nr. 3 i forordning (EØF) 
nr. 793/93 skal Kommisjonen ta hensyn til resultatene 
av risikovurderingen og den anbefalte strategien 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(8), innenfor rammen 
av direktiv 89/391/EØF samt innenfor rammen av andre 
relevante eksisterende fellesskapsdokumenter.

12) 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.

13) 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 der det foregår import, produksjon, 
transport, lagring, iblanding i et preparat eller andre 
former for bearbeiding, bruk, disponering eller 
gjenvinning av følgende stoffer:

 —  2-proponal
CAS-nr. 107-02-8 
EINECS-nr. 203-453-4

 — dimetylsulfat
CAS-nr. 77-78-1 
EINECS-nr. 201-058-1

 — nonylfenol
CAS-nr. 25154-52-3 
EINECS-nr. 246-672-0

 — fenol, 4-nonyl, forgrenet
CAS-nr. 84852-15-3 
EINECS-nr. 284-325-5

 — tert-butylmetyleter
CAS-nr. 1634-04-4 
EINECS-nr. 216-653-1

 skal ta hensyn til resultatene av risikovurderingen 
slik de er oppsummert i avsnitt I (menneskers helse/
miljøet) i del 1, 2, 3, 4 og 5 i vedlegget til denne 
rekommandasjon, og eventuelt ta dem med i sikkerh
etsdatabladene(9). Disse resultatene er utarbeidet i lys 
av uttalelsene fra Vitenskapskomiteen for toksisitet, 
økotoksisitet og miljø (CSTEE)(10). 

2. Strategiene for risikoreduksjon fastsatt i avsnitt II 
(strategi for begrensning av risiko) i del 1, 2, 3, 4 
og 5 i vedlegget til denne rekommandasjon, bør 
gjennomføres.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2001.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM 

 Medlem av Kommisjonen

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

(9)    I samsvar med bestemmelsene i rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 
om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 
merking av farlige stoffer (EFT 196 av 1.8.1967, s. 1), kommisjonsdirektiv 
91/155/EØF av 5. mars 1991 om fastsettelse av nærmere regler for ordningen 
med særlig informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen 
av artikkel 10 i direktiv 88/379/EØF (EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35), 
rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og tryggleiken til 
arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen 
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) 
(EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11) og europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige preparater 
(EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1).

(10)   Risikovurderingsrapporten ble gjennomgått av CSTEE og dens uttalelser 
ble avgitt på det 13. plenumsmøtet (Brussel, 4. februar 2000), det 
15. plenumsmøtet (Brussel, 19. juni 2000), det 22. plenumsmøtet (Brussel, 
6. og 7. mars 2001) og det 23. plenumsmøtet (Brussel, 24. april 2001). 
CSTEEs uttalelser finnes på nettstedet: 

        (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html).  
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DEL 1

CAS-nr. 107-02-8  EINECS-nr. 203-453-4

Molekylformel: C3H4O

EINECS-navn: 2-propenal

Rapporterende medlemsstat: Nederland

Klassifisering(1): F; R11
 T+; R26
 T; R24/25
 C: R34
 N: R50

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt 
Kommisjonen.

I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes 
stoffet bare som mellomprodukt i produksjon av en rekke forskjellige stoffer (for eksempel tilsetningsstoffer i fôrvarer, 
biocider, plantevernmidler, lærgarvemidler, aromastoffer). Utenfor Det europeiske fellesskap benyttes stoffet også som 
et effektivt bredspektret biocid, fikseringsmiddel for vev, i eterisering av stivelse til næringsmidler og produksjon av 
kolloidale metaller. 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 eksponeringskilder for stoffet for mennesker og miljø, særlig utslipp av 
stoffet fra industrielle forbrenningsprosesser, bileksos og tobakksrøyk, som ikke er et resultat av livssyklusen til 
stoffet produsert i eller importert til Det europeiske fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne 
eksponeringen, er ikke en del av denne risikovurderingen. Risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har 
oversendt Kommisjonen, inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

ARBEIDSTAKERE

er:

1. 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 at det kan oppstå irritasjon i øyne, nese og luftveier som følge av én enkelt eller gjentatt 
eksponering for stoffet gjennom innånding ved produksjon og bearbeiding av stoffet,

 og

2. at risikovurderingen, i tillegg til konklusjonen framsatt ovenfor, viser at det er usikkerheter med hensyn til de 
mulige genotoksiske og kreftframkallende virkningene av stoffet lokalt på eksponeringsstedet etter lang tids 
eksponering gjennom innånding av ikke-cytotoksiske konsentrasjoner. For tiden finnes det imidlertid ikke noen 
validert genotoksisitetsprøving for å undersøke dette, og de relativt lave eksponeringsnivåene berettiger ikke kravet 
om en undersøkelse av kreftframkallende virkning ved innånding.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

(1)    Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. 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 225 av 21.8.2001, s. 1). 
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FORBRUKERE

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at risikovurderingen viser at stoffet ikke benyttes i produkter 
som er tilgjengelige for forbrukere.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

for ARBEIDSTAKERE

Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å 
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.
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Innenfor denne rammen anbefales det å utarbeide grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for 
stoffet på lavere irritasjonsnivåer. Inntil det er vedtatt grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for 
stoffet, skal eksponeringen på arbeidsplassen reduseres til et så lavt nivå som teknisk mulig på grunn av mulige lokale 
kreftframkallende virkninger.

DEL 2

CAS-nr. 77-78-1  EINECS-nr. 201-058-1

Molekylformel: C2H6O4S

EINECS-navn: dimetylsulfat

IUPAC-navn: dimetylsulfat

Rapporterende medlemsstat: Nederland

Klassifisering(2): Carc. Cat.2; R45
 Muta. Cat.2; R40
 T+; R26
 T; R25
 C; R34
 R43

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten 
har oversendt Kommisjonen.

I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes 
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt og metyleringsmiddel i produksjon av en rekke organiske kjemikalier 
(fargestoffer, aromastoffer, legemidler). Andre rapporterte bruksområder er som sulfateringsmiddel ved framstilling 
av forskjellige produkter (for eksempel fargestoffer, tekstilbløtgjøringsmidler). 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 eksponeringskilder for stoffet for mennesker og miljø, særlig utslipp 
fra forbrenning av svovelholdig fossilt brensel og dannelse av stoffet i atmosfæren som et reaksjonsprodukt av 
svoveldioksid og organiske forbindelser, som ikke er et resultat av livssyklusen til stoffet produsert i eller importert 
til Det europeiske fellesskap. Vurderingen av de risikomomentene som skyldes denne eksponeringen, er ikke en del 
av denne risikovurderingen. Risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt Kommisjonen, 
inneholder imidlertid informasjon som kan benyttes til å vurdere disse risikoene.

Dette stoffet er ikke undersøkt for alle aspekter av reproduksjonstoksisitet, og derfor omfatter risikovurderingen ikke en 
fullstendig vurdering av risikoene for befolkningen på dette punktet. En slik undersøkelse ble ikke krevd fordi stoffet 
er identifisert som et kreftframkallende stoff uten terskelverdi.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

ARBEIDSTAKERE

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 risikoene for irritasjon i luftveiene, mutagenitet og kreftframkallende virkning som følge av 
eksponering ved innånding av stoffet under produksjon, bearbeiding og bruk,

— det er uro over skadelige virkninger for gravide som følge av gjentatt eksponering ved innånding ved bruk av stoffet 
som mellomprodukt.

(2)    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). 
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at risikovurderingen viser at risikoer ikke kan utelukkes ved noen eksponering, fordi stoffet er identifisert som et 
kreftframkallende stoff uten terskelverdi. Risikoene som omfattes av denne risikovurderingen, er imidlertid ikke av en 
slik størrelse at umiddelbare tiltak anses som nødvendig. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses 
som tilstrekkelige til å virke reduserende på og kontrollere eksponeringen for stoffet.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ATMOSFÆREN, ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

FOR ARBEIDSTAKERE

Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å 
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.

Innenfor denne rammen anbefales det:

— å utarbeide grenseverdier på fellesskapsplan for eksponering i arbeidet for stoffet.

DEL 3

CAS-nr. 25154-52-3   EINECS-nr. 246-672-0

Molekylformel: C15H24O

EINECS-navn: nonylfenol

Rapporterende medlemsstat: Det forente kongerike

Klassifisering(3): Xn; R22, C; R34
 N: R50-53

(3)    Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. 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 225 av 21.8.2001, s. 1). 
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Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten 
har oversendt Kommisjonen.

I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes 
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt i produksjon av nonylfenoletoksylater (for eksempel i rengjøringsmidler 
og malinger) og i produksjon av harpikser, plast og stabilisatorer i polymerindustrien. Andre bruksområder omfatter 
produksjon av fenoloksimer til bruk utenfor EU i metallutvinningsindustrien og i visse spesialmalinger.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, 
er at det er behov for bedre informasjon for å kunne beskrive risikoene for menneskers helse tilfredsstillende.

Denne konklusjonen ble trukket på et tidspunkt da vurderingen av de tilgjengelige dataene framlagt i samsvar med de 
relevante bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 793/93, ennå ikke er avsluttet(4).

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ATMOSFÆREN 

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND er:

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

— at det er uro over virkningene på vanndelen av miljøet, herunder sedimenter.

Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:

— ytterligere giftighetsprøvinger på sedimentorganismer.

 Gjennomføringen av strategien for å begrense risikoene for miljøet i avsnitt II i del 3 i vedlegget vil imidlertid 
fjerne behovet for ytterligere informasjon,

 og

2. 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 virkningene på lokale og regionale deler av vannmiljøet, herunder sedimenter, som følge av 
eksponering fra produksjon av nonylfenol(5), produksjon av fenoloksimer, fenol-/formaldehydharpikser(6), 
epoksyharpikser(7) og andre plaststabilisatorer, produksjon, iblanding og bruk av nonylfenoletoksylater,

(4)    Behovet for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser gjelder for bare ett tilfelle. De fullstendige konklusjonene etter 
vurderingen av risikoene for menneskers helse vil bli offentliggjort i en senere kommisjonsrekommandasjon.

(5)    Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien. 

(6)    Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.

(7)    Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien. 
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— det er uro over virkningene på miljøet på land som følge av eksponering fra produksjon, iblanding og bruk 
av nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater, intern bruk i kjemisk industri, i elektroteknikk, i rengjøring 
i industri og institusjoner, i lærbearbeiding, i metallutvinning, i foto-, papirmasse- og papir-, polymer- og 
tekstilindustrien, i malingsproduksjon, i bygge- og anleggsarbeid og i mekanisk verkstedsindustri,

— det er uro over virkningene i form av sekundærforgiftning av fisk og meitemarkspredatorer som følge av 
eksponering fra produksjon og iblanding av nonylfenoletoksylater og bruk av nonylfenoletoksylater i rengjøring 
i industri og institusjoner, i elektroteknisk industri, i malings- og lakkindustri, i bygge- og anleggsarbeid, i 
lærbearbeiding, i metallutvinning, i papirmasse-, papir- og pappindustrien og i tekstilbearbeiding.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

FOR MILJØET

Restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan for å verne miljøet mot bruk av nonylfenol/
nonylfenoletoksylater (NP/NPE), og særlig innenfor:

— rengjøring i industri, institusjoner og husholdninger,

— tekstilbearbeiding,

— lærbearbeiding,

— landbruk (biocidprodukter, særlig bruk i spenedyppingsmidler),

— metallbearbeiding,

— papirmasse- og papirindustri,

— kosmetikk, herunder sjampo og andre kroppspleieprodukter.

Det er behov for ytterligere arbeid for å fastslå hvilke bruksområder det kan gis unntak for.

Ut over dette og i betraktning av at nye fellesskapsframgangsmåter er under utvikling, bør det vurderes ytterligere tiltak 
for nonylfenol og nonylfenoletoksylater, herunder eventuelle tiltak på fellesskapsplan for å hindre forurensning(8), på 
følgende områder:

— produksjon av nonylfenol og nonylfenoletoksylater,

— bruk av nonylfenoletoksylater ved syntese av andre kjemikalier (intern bruk),

(8)    Innenfor rammen av rådsdirektiv 96/61/EF av 24. september 1996 om integrert forebygging og begrensning av forurensning (EFT L 
257 av 10.10.1996, s. 26) arbeides det for tiden på felleskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter (BREF) som omfatter 
forskjellige kjemiske prosesser, og dette arbeidet kan være særlig viktig på dette feltet. Ytterligere informasjon om saken kan finnes 
på det europeiske IPPC-kontorets nettside: http://eippcb.jrc.es.
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— bruk av nonylfenoletoksylater ved emulsjonspolymerisasjon, særlig bruk i akrylestere benyttet til spesialmalinger, 
klebemidler og bindemidler for fibrer,

— produksjon av fenol-/formaldehydharpikser med bruk av nonylfenol,

— produksjon av andre plaststabilisatorer med bruk av nonylfenol.

Resultatene som oppnås gjennom restriksjoner på markedsføring og bruk og tiltak for å hindre forurensning, bør 
overvåkes, og om nødvendig bør ytterligere tiltak vurderes. Særlig bør det vurderes om andre fellesskapsordninger(9) 
kan benyttes til å sikre kontroll med konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i miljøet ved hjelp av 
målene som er fastsatt i disse ordningene. Disse tiltakene bør anvendes på sektorene nevnt ovenfor og nedenfor:

— iblanding (på områder der bruk av nonylfenol/nonylfenoletoksylater vil fortsette),

— bygge- og anleggsarbeid og mekanisk verkstedsindustri, herunder produksjon av byggematerialer til vegger, 
materialer til veidekke og også rengjøring av metaller,

— tilsetningsstoffer i smøreolje og i premiks av tilsetningsstoffer for drivstoff,

— elektronikk/elektroteknikk, særlig bruk i fluksmidler i produksjon av malte kretskort, i fargestoffer til å identifisere 
sprekker i trykte kretskort og som bestanddel i kjemiske bad som benyttes til etsing av kretskort,

— fotoindustri (i stor og liten skala), særlig bruk i produkter beregnet på hjemmebruk for amatørfotografer, til 
bedrifter som framkaller film for amatørfotografer, profesjonelle produkter og røntgenfilm,

— produksjon av fenoloksimer/epoksyharpikser,

— framstilling av malingsharpikser og stabilisatorer for malingsblandinger.

Behovet for ytterligere restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan dersom tiltakene på disse 
områdene viser seg å være utilstrekkelige.

Ved eventuell bruk som aktivt stoff i biocider innenfor gjeldende lovgivningsramme for biocidprodukter på 
fellesskapsplan anbefales det å ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen.

Ved bruk som aktivt stoff i plantevernmidler innenfor gjeldende lovgivningsramme for plantevernprodukter på 
fellesskapsplan(10), bør nasjonale myndigheter ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir 
godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. I slike tilfeller 
bør det oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol og nonylfenoletoksylater. 

Ved bruk som hjelpestoff/formuleringsstoff(11) i plantevernmidler og biocidprodukter bør nasjonale myndigheter ta 
nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er 
konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. Det bør oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol 
og nonylfenoletoksylater og til å innføre andre tiltak med sikte på å endre forbrukernes atferd.

(9)    Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for felleskapstiltak for vannpolitikk 
(EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1) blir det innført bestemmelser om tiltak for å redusere forurensning på fellesskapsplan. På grunnlag 
av listen over prioriterte stoffer i vedlegg X til direktivet vil Kommisjonen foreslå kvalitetsstandarder og utslippskontroller, herunder 
utslippsgrenseverdier, to år etter at listen er vedtatt. For noen av de «prioriterte farlige stoffene» blant de prioriterte stoffene skal 
utslippskontrollene ta sikte på opphør eller trinnvist opphør av utslipp og tap innen 20 år. Nonylfenoler er oppført som et «prioritert 
farlig stoff» på den første listen over prioriterte stoffer som Kommisjonen foreslo i februar 2000 (KOM (2000) 47 endelig utgave 
(EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 74), endret ved KOM (2001) 17 endelig utgave av 16. januar 2001). Den første listen over prioriterte 
stoffer som omfattet nonylfenoler, ble vedtatt av Rådet 11. juni 2001, slik at tiltakene i direktiv 2000/60/EF kan benyttes som en 
tilleggsordning for å redusere risikoene for eller gjennom miljøet i vann.

(10)   Innenfor rammen av rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 
19.8.1991) er det fastsatt at nonylfenol og nonylfenoletoksylater skal trekkes tilbake fra markedet som aktivt stoff i plantevernmidler 
med virkning fra juli 2003.

(11)   Denne bruken er for tiden ikke underlagt noen fellesskapsrutine for vurdering innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF. 
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Videre bør det spres informasjon til alle berørte parter i Fellesskapet for å sikre vern av miljøet.

Ved eventuell bruk av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater innenfor gjeldende lovgivningsramme 
for veterinærpreparater på fellesskapsplan, anbefales innehavere av markedsføringstillatelse for produkter som 
inneholder disse stoffene, å erstatte dem med mindre skadelige alternativer.

Ved bruk av slam som inneholder nonylfenol og nonylfenoletoksylater innenfor gjeldende lovgivningsramme for 
håndtering av slam på fellesskapsplan, anbefales det å vurdere å utarbeide bestemmelser om grenseverdier for 
konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater når slam spres på land.

Tiltakene for vern av miljøet vil også redusere menneskers eksponering for disse stoffene.

DEL 4 

CAS-nr. 84852-15-3   EINECS-nr. 284-325-5

Molekylformel: C15H24O

EINECS-navn: fenol, 4-nonyl-, forgrenet

IUPAC-navn: 4-nonylfenol, forgrenet

Rapporterende medlemsstat: Det forente kongerike

Klassifisering(12): Xn; R22, C; R34
 N; R50-53

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten har oversendt 
Kommisjonen.

I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes 
stoffet hovedsakelig som mellomprodukt i produksjon av nonylfenoletoksylater (for eksempel i rengjøringsmidler 
og malinger) og i produksjon av harpikser, plast og stabilisatorer i polymerindustrien. Andre bruksområder omfatter 
produksjon av fenoloksimer til bruk utenfor EU i metallutvinningsindustrien og i visse spesialmalinger. 

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ARBEIDSTAKERE, FORBRUKERE og MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

er at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, 
er at det er behov for bedre informasjon for å kunne beskrive risikoene for menneskers helse tilfredsstillende.

Denne konklusjonen ble trukket på et tidspunkt da vurderingen av de tilgjengelige dataene framlagt i samsvar med de 
relevante bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 793/93, ennå ikke er avsluttet(13).

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ATMOSFÆREN 

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

(12)   Klassifiseringen av stoffet er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om 28. 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 225 av 21.8.2001, s. 1). 

(13)   Behovet for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser gjelder for bare ett tilfelle. De fullstendige konklusjonene etter 
vurderingen av risikoene for menneskers helse vil bli offentliggjort i en senere kommisjonsrekommandasjon.
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— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko i forbindelse med de delene av miljøet som er nevnt 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

ØKOSYSTEMET I VANN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND er:

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

— at det er uro over virkningene på vanndelen av miljøet, herunder sedimenter.

Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:

— ytterligere giftighetsprøvinger på sedimentorganismer.

 Gjennomføringen av strategien for å begrense risikoene for miljøet i avsnitt II i del 4 i vedlegget vil imidlertid 
fjerne behovet for ytterligere informasjon,

 og

2. 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 virkningene på lokale og regionale deler av vannmiljøet, herunder sedimenter, som følge av 
eksponering fra produksjon av nonylfenol(14), produksjon av fenoloksimer(15), fenol-/formaldehydharpikser, 
epoksyharpikser(16) og andre plaststabilisatorer, produksjon, iblanding og bruk av nonylfenoletoksylater,

— det er uro over virkningene på miljøet på land som følge av eksponering fra produksjon, iblanding og bruk 
av nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater, intern bruk i kjemisk industri, i elektroteknikk, i rengjøring 
i industri og institusjoner, i lærbearbeiding, i metallutvinning, i foto-, papirmasse- og papir-, polymer- og 
tekstilindustrien, i malingsproduksjon, i bygge- og anleggsarbeid og i mekanisk verkstedsindustri,

— det er uro over virkningene i form av sekundærforgiftning av fisk og meitemarkspredatorer som følge av 
eksponering fra produksjon og iblanding av nonylfenoletoksylater og bruk av nonylfenoletoksylater i rengjøring 
i industri og institusjoner, i elektroteknisk industri, i malings- og lakkindustri, i bygge- og anleggsarbeid, i 
lærbearbeiding, i metallutvinning, i papirmasse-, papir- og pappindustrien og i tekstilbearbeiding.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem 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 
ovenfor. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

FOR MILJØET

Restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan for å verne miljøet mot bruk av nonylfenol/
nonylfenoletoksylater (NP/NPE), og særlig innenfor:

— rengjøring i industri, institusjoner og husholdninger,

— tekstilbearbeiding,

(14)   Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien. 

(15)   Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien.

(16)   Risikoene for vannmiljøet ved disse bruksområdene oppstår bare som følge av bidraget fra bakgrunnskonsentrasjoner til de lokale 
verdiene. Det samme gjelder bruken av nonylfenoletoksylater i plantevernmidler i landbruket, fotografiske prosesser i liten skala og 
emulsjonsmalinger til bruk i hjemmet og i industrien. 
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— lærbearbeiding,

— landbruk (biocidprodukter, særlig bruk i spenedyppingsmidler),

— metallbearbeiding,

— papirmasse- og papirindustri,

— kosmetikk, herunder sjampo og andre kroppspleieprodukter.

Det er behov for ytterligere arbeid for å fastslå hvilke bruksområder det kan gis unntak for.

Ut over dette og i betraktning av at nye fellesskapsframgangsmåter er under utvikling, bør det vurderes ytterligere tiltak 
for nonylfenol og nonylfenoletoksylater, herunder eventuelle tiltak på fellesskapsplan for å hindre forurensning(17), på 
følgende områder:

— produksjon av nonylfenol og nonylfenoletoksylater,

— bruk av nonylfenoletoksylater ved syntese av andre kjemikalier (intern bruk),

— bruk av nonylfenoletoksylater ved emulsjonspolymerisasjon, særlig bruk i akrylestere benyttet til spesialmalinger, 
klebemidler og bindemidler for fibrer,

— produksjon av fenol-/formaldehydharpikser med bruk av nonylfenol,

— produksjon av andre plaststabilisatorer med bruk av nonylfenol.

Resultatene som oppnås gjennom restriksjoner på markedsføring og bruk og tiltak for å hindre forurensning, bør 
overvåkes, og om nødvendig bør ytterligere tiltak vurderes. Særlig bør det vurderes om andre fellesskapsordninger(18) 
kan benyttes til å sikre kontroll med konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i miljøet ved hjelp av 
målene som er fastsatt i disse ordningene. Disse tiltakene bør anvendes på sektorene nevnt ovenfor og nedenfor:

— iblanding (på områder der bruk av nonylfenol/nonylfenoletoksylater vil fortsette),

— bygge- og anleggsarbeid og mekanisk verkstedsindustri, herunder produksjon av byggematerialer til vegger, 
materialer til veidekke og også rengjøring av metaller,

— tilsetningsstoffer i smøreolje og i premiks av tilsetningsstoffer for drivstoff,

— elektronikk/elektroteknikk, særlig bruk i fluksmidler i produksjon av malte kretskort, i fargestoffer til å identifisere 
sprekker i trykte kretskort og som bestanddel i kjemiske bad som benyttes til etsing av kretskort,

— fotoindustri (i stor og liten skala), særlig bruk i produkter beregnet på hjemmebruk for amatørfotografer, til 
bedrifter som framkaller film for amatørfotografer, profesjonelle produkter og røntgenfilm,

— produksjon av fenoloksimer/epoksyharpikser,

— framstilling av malingsharpikser og stabilisatorer for malingsblandinger.

Behovet for ytterligere restriksjoner på markedsføring og bruk bør vurderes på fellesskapsplan dersom tiltakene på disse 
områdene viser seg å være utilstrekkelige.

(17)   Innenfor rammen av rådsdirektiv 96/61/EF arbeides det for tiden på fellesskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter 
(BREF) som omfatter forskjellige kjemiske prosesser, og dette arbeidet kan være særlig viktig på dette feltet. Ytterligere informasjon 
om saken kan finnes på det europeiske IPPC-kontorets nettside: http://eippcb.jrc.es.

(18)   Ved direktiv 2000/60/EF blir det innført bestemmelser om tiltak for å redusere forurensning på fellesskapsplan. På grunnlag av 
listen over prioriterte stoffer i vedlegg X til direktivet vil Kommisjonen foreslå kvalitetsstandarder og utslippskontroller, herunder 
utslippsgrenseverdier, to år etter at listen er vedtatt. For noen av de «prioriterte farlige stoffene» blant de prioriterte stoffene skal 
utslippskontrollene ta sikte på opphør eller trinnvist opphør av utslipp og tap innen 20 år. Nonylfenoler er oppført som et «prioritert 
farlig stoff» på den første listen over prioriterte stoffer som Kommisjonen foreslo i februar 2000 (KOM (2000) 47 endelig utgave 
(EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 74), endret ved KOM (2001) 17 endelig utgave av 16. januar 2001). Den første listen over prioriterte 
stoffer som omfattet nonylfenoler, ble vedtatt av Rådet 11. juni 2001, slik at tiltakene i direktiv 2000/60/EF kan benyttes som en 
tilleggsordning for å redusere risikoene for eller gjennom miljøet i vann.
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Ved eventuell bruk som aktivt stoff i biocider innenfor gjeldende lovgivningsramme for biocidprodukter på 
fellesskapsplan, anbefales det å ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen.

Ved bruk som aktivt stoff i plantevernmidler innenfor gjeldende lovgivningsramme for plantevernprodukter på 
fellesskapsplan(19), bør nasjonale myndigheter ta nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir 
godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. I slike tilfeller 
bør det oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol og nonylfenoletoksylater. 

Ved bruk som hjelpestoff/formuleringsstoff(20) i plantevernmidler og biocidprodukter bør nasjonale myndigheter ta 
nødvendig hensyn til resultatene av risikovurderingen når de gir godkjenninger, og særlig i tilfeller der det allerede er 
konstatert betydelig miljøvirkning på lokalt plan. Det bør oppmuntres til å utvikle og bruke alternativer til nonylfenol 
og nonylfenoletoksylater og til å innføre andre tiltak med sikte på å endre forbrukernes atferd.

Videre bør det spres informasjon til alle berørte parter i Fellesskapet for å sikre vern av miljøet.

Ved eventuell bruk av nonylfenol og nonylfenoletoksylater i veterinærpreparater innenfor gjeldende lovgivningsramme 
for veterinærpreparater på fellesskapsplan, anbefales innehavere av markedsføringstillatelse for produkter som 
inneholder disse stoffene, å erstatte dem med mindre skadelige alternativer.

Ved bruk av slam som inneholder nonylfenol og nonylfenoletoksylater innenfor gjeldende lovgivningsramme for 
håndtering av slam på fellesskapsplan, anbefales det å vurdere å utarbeide bestemmelser om grenseverdier for 
konsentrasjoner av nonylfenol og nonylfenoletoksylater når slam spres på land.

Tiltakene for vern av miljøet vil også redusere menneskers eksponering for disse stoffene.

DEL 5

CAS-nr. 1634-04-4   EINECS-nr. 216-653-1

Molekylformel: C5H12O

EINECS-navn: tert-butylmetyleter

Rapporterende medlemsstat: Finland

Klassifisering: ikke klassifisert ennå

Risikovurderingen bygger på gjeldende praksis knyttet til livssyklusen til stoffet produsert i eller importert til Det 
europeiske fellesskap, slik det er beskrevet i den omfattende risikovurderingen som den rapporterende medlemsstaten 
har oversendt Kommisjonen.

I risikovurderingen, som bygger på tilgjengelige opplysninger, er det slått fast at i Det europeiske fellesskap benyttes 
stoffet hovedsakelig som drivstofftilsetning i bensin. Andre bruksområder er i kjemisk og farmasøytisk industri og i 
laboratorier.

I. RISIKOVURDERING

A. MENNESKERS HELSE

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ARBEIDSTAKERE

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 lokale virkninger på huden som følge av gjentatt eksponering ved vedlikeholdsarbeid og reparasjon 
av biler.

(19)   Innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF er det fastsatt at nonylfenol og nonylfenoletoksylater skal trekkes tilbake fra markedet 
som aktivt stoff i plantevernmidler med virkning fra juli 2003.

(20)   Denne bruken er for tiden ikke underlagt noen fellesskapsrutine for vurdering innenfor rammen av direktiv 91/414/EØF. 
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Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

FORBRUKERE

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

Konklusjonene etter vurderingen av risikoene for

MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

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 kvaliteten på drikkevannet med hensyn til smak og lukt som følge av eksponering fra lekkasje fra 
nedgravde lagertanker og spill fra overfylling av lagertanker.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MENNESKERS HELSE (fysisk-kjemiske egenskaper)

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

B. MILJØET

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ØKOSYSTEMET I VANN er:

1. at det er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser. 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 for økosystemet i vann 
med hensyn til utslipp av stoffet til overflatevann.

Behovet for informasjon og/eller undersøkelser gjelder:

— en trinnvis prøvingsstrategi for undersøkelse av atferd hos fisk og eventuelt hos ville dyr når de unngår vann 
som er forurenset av stoffet,

 og

2. 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 økosystemet i vann som følge av eksponering fra utslipp til overflatevann av bunnvann fra 
tanker i lagringsterminaler.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

GRUNNVANNET

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 kvaliteten på grunnvannet med hensyn til smak og lukt som følge av eksponering fra lekkasje fra 
nedgravde lagertanker og spill fra overfylling av lagertanker.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

ATMOSFÆREN og ØKOSYSTEMET PÅ LAND

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:
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— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

Konklusjonen etter vurderingen av risikoene for

MIKROORGANISMER I RENSEANLEGG

er at det for tiden ikke er behov for ytterligere informasjon og/eller undersøkelser eller andre risikoreduserende tiltak 
enn dem som allerede er truffet. Grunnen til at man er kommet til denne konklusjonen, er at:

— risikovurderingen viser at det ikke forventes noen risiko. De risikoreduserende tiltakene som allerede er truffet, 
anses som tilstrekkelige.

II. STRATEGI FOR BEGRENSNING AV RISIKO

FOR ARBEIDSTAKERE

Gjeldende regelverk for vern av arbeidstakere på fellesskapsplan anses generelt som en tilstrekkelig ramme for å 
begrense risikoene ved stoffet i nødvendig grad.

Med forbehold for gjeldende fellesskapsregelverk på området(21), anbefales det dessuten å undersøke hvordan 
plasseringen av drivstoffiltre i motorvogner og konstruksjonen av  drivstoffpumper kan forbedres, slik at vedlikeholds- 
og reparasjonsarbeidet blir lettere og det samtidig oppnås at huden eksponeres så lite som mulig for bensin. Det 
anbefales derfor å fortsette drøftingene med de relevante bransjeorganisasjonene i industrien om dette.

FOR MENNESKER SOM EKSPONERES GJENNOM MILJØET

Det anses at tiltakene nevnt nedenfor med sikte på vern av grunnvannet, vil bidra til å hindre forurensning av 
drikkevannet.

FOR MILJØET

Hindring av alle menneskeskapte utslipp, herunder MTBE, til grunnvannet er et viktig mål i gjeldende fellesskapsregel
verk(22). Det anbefales derfor at det om nødvendig iverksettes overvåkingsprogrammer slik at det på et tidlig tidspunkt 
blir mulig å påvise grunnvann som er forurenset av MTBE.

Det anbefales dessuten at de beste tilgjengelige teknikker blir tatt i bruk ved bygging og drift av nedgravde lagertanker 
og distribusjonsanlegg på bensinstasjoner. Medlemsstatene bør overveie å fastsette obligatoriske krav om dette, særlig 
for alle bensinstasjoner som ligger i infiltrasjonsområder for grunnvann. Videre anbefales det at harmoniserte tekniske 
standarder for bygging og drift av lagertanker blir utarbeidet på europeisk plan av Den europeiske standardiseringsor
ganisasjon (CEN). Anlegg der det kan ha skjedd utslipp tidligere, og som ligger i kritiske områder, bør undersøkes og 
om nødvendig omlegges.

Videre bør det oppmuntres til å utveksle opplysninger om disse programmene og resultatene av dem.

Det anbefales også at MTBE-holdig bunnvann fra lagertanker over bakken kontrolleres ved hjelp av driftstillatelser(23) 
eller nasjonale regler.

For å lette tildelingen av tillatelser (og fastsettelsen av nasjonale regler) er disse spørsmålene tatt med i det arbeidet 
som pågår med å utarbeide retningslinjer for den beste tilgjengelige teknikk (BAT)(24). Det anbefales at medlemsstatene 
overvåker gjennomføringen av BAT nøye og underretter Kommisjonen om viktige framskritt i BAT innenfor rammen 

av utvekslingen av opplysninger om BAT.

(21)   Rådsdirektiv 70/220/EØF av 20. mars 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket 
av avgasser fra motorer med elektrisk tenning i motorvogner (EFT L 76 av 6.4.1970, s. 1). 

(22)   Direktiv 2000/60/EF. 
(23)   Driftstillatelser for anlegg gitt i henhold til direktiv 96/61/EF eller nasjonal lovgivning. 
(24)   Innenfor rammen av direktiv 96/61/EF arbeides det for tiden på fellesskapsplan med å utarbeide BAT-referansedokumenter (BREF) 

som omfatter produksjon og håndtering av MTBE, herunder konstruksjon og drift av forskjellige lagringsformer. 


