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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af 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(1), einkum 53. mgr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1272/2008 eru samræmd ákvæði
og viðmiðanir fyrir flokkun og merkingu efna, blandna og 
ákveðinna nánar tiltekinna hluta innan Sambandsins.

2) Í þeirri reglugerð er tekið tillit til hnattsamræmds kerfis
Sameinuðu þjóðanna til flokkunar og merkingar íðefna
(hér á eftir nefnt „hnattsamræmt kerfi“).

3) Viðmiðanir hnattsamræmda kerfisins fyrir flokkun og
reglur um merkingu eru endurskoðaðar reglulega á
vettvangi Sameinuðu Þjóðanna. Fjórða endurskoðaða
útgáfan af hnattsamræmda kerfinu er til komin vegna
breytinga sem voru samþykktar í desember 2010 af
sérfræðinganefnd Sameinuðu þjóðanna um flutning
hættulegra efna og um hnattsamræmda kerfið til flokkunar 
og merkingar íðefna. Í henni eru breytingar varðandi,
meðal annars, nýja hættuundirflokka fyrir efnafræðilega
óstöðugar lofttegundir og úðaefni sem eru ekki eldfim
og frekari rökstuðningur fyrir varnaðarsetningum. Það er

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 149, 1.6.2013, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124/2014 frá 27. júní 2014 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 353, 31.12.2008, bls. 1.

því nauðsynlegt að laga tæknileg ákvæði og viðmiðanir í 
viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 að fjórðu 
endurskoðuðu útgáfunni af hnattsamræmda kerfinu.

4) Samkvæmt hnattsamræmda kerfinu er yfirvöldum heimilt
að samþykkja undanþágur vegna merkinga fyrir efni eða
blöndur sem eru flokkaðar sem ætandi fyrir málma en
ekki ætandi fyrir húð og/eða augu. Hnattsamræmda kerfið 
gefur einnig færi á þeim möguleika að sleppa tilteknum
merkingaratriðum af pakkningum ef rúmmál efnisins eða
blöndunnar er undir tilteknu magni. Því skulu fastsett
ákvæði til framkvæmdar þessum ráðstöfunum á vettvangi
Sambandsins.

5) Einnig skal breyta íðorðanotkun í mismunandi ákvæðum
í viðaukunum og tilteknum tæknilegum viðmiðunum
til að auðvelda rekstraraðilum og eftirlitsyfirvöldum
framkvæmd þeirra, bæta samræmi í lagatextanum og
auka gagnsæi.

6) Kveða skal á um umbreytingartímabil og skal gildistöku
þessarar reglugerðar frestað til að tryggja að birgjar efna
geti lagað sig að nýju ákvæðunum um flokkun, merkingu
og pökkun sem eru tekin upp með þessari reglugerð. Í
því skal felast sá möguleiki að beita af frjálsum vilja
ákvæðunum, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð,
áður en umbreytingartímabilinu lýkur.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 133. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1907/2006 (2).

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

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 487/2013

frá 8. maí 2013

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu 
og pökkun efna og blandna, í því skyni að laga hana að framförum í tækni og vísindum (*)

2014/EES/54/4
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í 2. mgr. 14. gr. falli c-liður brott.

2)  Eftirfarandi f-liður bætist við 23. gr.:

„f)  efni eða blöndur sem eru flokkaðar sem ætandi fyrir 
málma en ekki ætandi fyrir húð og/eða augu.“

3)  Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við 
þessa reglugerð.

4)  Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka 
við þessa reglugerð.

5)  Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka 
við þessa reglugerð.

6)  Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka 
við þessa reglugerð.

7)  Ákvæðum V. viðauka er breytt í samræmi við V. viðauka 
við þessa reglugerð.

8)  Ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við VI. viðauka 
við þessa reglugerð.

9)  Ákvæðum VII. viðauka er breytt í samræmi við VII. við-
auka við þessa reglugerð.

2. gr.

1.  Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er heimilt að flokka, 
merkja og pakka efnum og blöndum í samræmi við reglugerð 
(EB) nr. 1272/2008, eins og henni er breytt með þessari 
reglugerð, fyrir 1. desember 2014, annars vegar, og 1. júní 
2015, hins vegar.

2.  Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er þess ekki krafist að 
efni, sem eru flokkuð, merkt og þeim pakkað í samræmi 
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og sett á markað fyrir  
1. desember 2014, séu merkt aftur og þeim umpakkað í 
samræmi við þessa reglugerð fyrr en 1. desember 2016.

3.  Þrátt fyrir aðra málsgrein 3. gr. er þess ekki krafist að 
blöndur, sem eru flokkaðar, merktar og þeim pakkað í sam-
ræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/45/EB (3) 
eða reglugerð (EB) nr. 1272/2008 og settar á markað fyrir 
1. júní 2015, séu merktar aftur og þeim umpakkað í samræmi 
við þessa reglugerð fyrr en 1. júní 2017.

3. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún gildir að því er varðar efni frá 1. desember 2014 og að því 
er varðar blöndur frá 1. júní 2015.

(3) Stjtíð. EB L 200, 30.7.1999, bls. 1.

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

Gjört í Brussel 8. maí 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 forseti.

 José Manuel BARROSO

______
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I. VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

A.  Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi liður 1.3.6 bætist við:

„1.3.6. Efni eða blöndur sem eru flokkaðar sem ætandi fyrir málma en ekki ætandi fyrir húð og/eða 
augu

 Þess er ekki krafist að hættumerkið HSK05 sé á merkimiða á efnum eða blöndum, sem eru 
flokkaðar sem ætandi fyrir málma en ekki ætandi fyrir húð og/eða augu, sem eru pakkað til neyslu 
í endanlegri mynd sinni.“

2)  Eftirfarandi liðir 1.5.2.4 og 1.5.2.5 bætast við:

„1.5.2.4. Merking innri umbúða þar sem innihaldið er ekki yfir 10 ml

1.5.2.4.1.  Heimilt er að sleppa þeim merkingaratriðum af innri umbúðum sem krafist er skv. 17. gr.:

a)  ef innihald innri umbúðanna er ekki yfir 10 ml,

b)  ef efnið eða blandan er sett á markað til afhendingar til dreifingaraðila eða eftirnotanda, til 
vísindalegra rannsókna og þróunar eða greiningar við gæðaeftirlit og

c)  ef innri umbúðirnar eru í ytri umbúðum sem uppfylla kröfurnar í 17. gr.

1.5.2.4.2.  Þrátt fyrir liði 1.5.1.2 og 1.5.2.4.1 skulu merkimiðarnir á innri umbúðunum hafa vörukennið og, 
eftir því sem við á, hættumerkin HSK01, HSK05, HSK06 og/eða HSK08. Ef notuð eru fleiri en 
tvö hættumerki getur HSK06 og HSK08 haft forgang yfir HSK01 og HSK05.

1.5.2.5.  Liður 1.5.2.4 gildir ekki fyrir efni eða blöndur sem falla undir reglugerð (EB) nr. 1107/2009 eða 
(ESB) nr. 528/2012.“

B.  Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:

1)  Eftirfarandi komi í stað annarrar setningar í lið 2.1.2.1:

 „Prófunaraðferðunum er lýst í tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi, handbók um prófanir og 
viðmiðanir (e. UN RTDG, hér á eftir nefnt „tilmæli SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir“), I. hluta.“

2)  Í f-lið liðar 2.1.2.2 falli orðið „sprengifim“ brott.

3)  Í lið 2.1.2.3 og í dálkinum sem ber titilinn „Viðmiðanir“ í töflu 2.1.1 komi orðin „tilmæli Sameinuðu þjóðanna“ 
í stað orðanna „tilmæli Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættulegum farmi“.

4)  Í lið 2.1.3 komi varnaðarsetningin „V280“ í stað „V281“ í dálkinum í töflu 2.1.2 sem ber titilinn „Óstöðugt, 
sprengifimt efni“.

5)  Í fyrsta lið og í neðanmálsgreininni við mynd 2.1.1 í lið 2.1.4.1 komi orðin „tilmæli SÞ“ í stað orðanna „tilmæli 
Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættulegum farmi“.

6)  Í fyrsta lið liðar 2.1.4.2 komi orðin „tilmæli SÞ“ í stað orðanna „tilmæli Sameinuðu þjóðanna um flutning á 
hættulegum farmi“.
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7)  Í a-lið liðar 2.1.4.3 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

8)  Eftirfarandi komi í stað liða 2.2 til 2.3.4.1:

„2.2. Eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir)

2.2.1. Skilgreiningar

2.2.1.1.  „Eldfim lofttegund“: lofttegund eða blanda af lofttegundum með sprengisvið í andrúmslofti við 
20 °C og staðalþrýsting upp á 101,3 kPa.

2.2.1.2.  „Efnafræðilega óstöðug lofttegund“: eldfim lofttegund sem getur hvarfast með sprengingu, 
jafnvel án andrúmslofts eða súrefnis.

2.2.2. Flokkunarviðmiðanir

2.2.2.1.  Eldfim lofttegund skal flokkuð í þennan flokk í samræmi við töflu 2.2.1:

Tafla 2.2.1

Viðmiðanir fyrir eldfimar lofttegundir

Undirflokkur Viðmiðanir

1 Lofttegundir sem við 20 °C og við staðalþrýstinginn 101,3 kPa:
a)  eru eldfimar þegar þær eru í blöndu við andrúmsloft í styrknum 13% eða 

minna, miðað við rúmmál, eða
b)  hafa sprengisvið í andrúmslofti sem nær yfir a.m.k. 12 hundraðshluta, óháð 

lægri mörkum sprengisviðsins.

2 Lofttegundir, aðrar en þær sem eru í 1. undirflokki, sem hafa sprengisvið í 
andrúmslofti við 20 °C og staðalþrýsting 101,3 kPa.

Athugasemd:
Úðabrúsar skulu ekki flokkaðir með eldfimum lofttegundum, sjá lið 2.3.

2.2.2.2.  Eldfim lofttegund sem er einnig efnafræðilega óstöðug skal auk þess flokkuð í annan af tveimur 
undirflokkum fyrir efnafræðilega óstöðugar lofttegundir með því að nota aðferðirnar sem er lýst 
í III. hluta tilmæla SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir, samkvæmt eftirfarandi töflu:

Tafla 2.2.2

Viðmiðanir fyrir efnafræðilega óstöðugar lofttegundir

Undirflokkur Viðmiðanir

A Eldfimar lofttegundir sem eru efnafræðilega óstöðugar við 20 °C og við 
staðalþrýstinginn 101,3 kPa

B Eldfimar lofttegundir sem eru efnafræðilega óstöðugar við hitastig sem er hærra 
en 20 °C og/eða þrýsting sem er yfir 101,3 kPa.

2.2.3. Hættuboð

 Þegar um er að ræða efni eða blöndur sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir flokkun í þennan 
hættuflokk skal nota merkingaratriði í samræmi við töflu 2.2.3.
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Tafla 2.2.3

Merkingaratriði fyrir eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir)

Flokkun
Eldfim lofttegund Efnafræðilega óstöðug lofttegund

1. undirflokkur 2. undirflokkur Undirflokkur A Undirflokkur B

HSK-hættumerki Ekkert 
hættumerki

Engin viðbótar-
hættumerki

Engin viðbótar-
hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð Ekkert viðbótar-
viðvörunarorð

Ekkert viðbótar-
viðvörunarorð

Hættusetning H220: Afar 
eldfim 

lofttegund

H221: Eldfim 
lofttegund

H230:Getur 
hvarfast með 
sprengingu, 
jafnvel án 

andrúmslofts

H231: Getur 
hvarfast með 
sprengingu, 
jafnvel án 

andrúmslofts, við 
aukinn þrýsting 
og/eða hitastig

Varnaðarsetning - 
forvarnir

V210 V210 V202 V202

Varnaðarsetning - 
viðbrögð

V377

V381

V377

V381

Varnaðarsetning - 
geymsla

V403 V403

Varnaðarsetning - 
förgun

 Aðferðin við flokkun er sett fram í eftirfarandi ákvörðunarferli (sjá myndir 2.2.1 til 2.2.2).
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Mynd 2.2.1

 Eldfimar lofttegundir
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 Mynd 2.2.2

 Efnafræðilega óstöðugar lofttegundir

2.2.4. Önnur atriði sem taka þarf tillit til varðandi flokkun

2.2.4.1.  Ákvarða skal eldfimi með prófunum eða, þegar um er að ræða blöndur þar sem fyrir liggja 
fullnægjandi gögn, með útreikningi í samræmi við aðferðirnar sem samþykktar eru af Alþjóðlegu 
staðlasamtökunum (sjá ISO 10156 með áorðnum breytingum, „Gases and gas mixtures — 
Determination of fire potential and oxidising ability for the selection of cylinder valve outlet“). 
Ef ekki liggja fyrir næg gögn til að nota þessar aðferðir er hægt að nota prófunaraðferð EN 1839 
með áorðnum breytingum („Ákvörðun á sprengimörkum lofttegunda og gufa“).

2.2.4.2.  Ákvarða skal efnafræðilegan óstöðugleika í samræmi við aðferðina sem er lýst í III. hluta 
tilmæla SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir. Ef útreikningarnir í samræmi við ISO 10156 
með áorðnum breytingum sýna að blanda lofttegunda sé ekki eldfim er ekki nauðsynlegt að 
framkvæma prófanirnar til að ákvarða efnafræðilegan óstöðugleika vegna flokkunar.

2.3.  Úðabrúsar

2.3.1. Skilgreiningar

  „Úðaefni í merkingunni úðabrúsar“: öll einnota hylki úr málmi, gleri eða plasti sem innihalda 
lofttegund sem er samþjöppuð, fljótandi eða uppleyst undir þrýstingi, með eða án vökva, krems 
eða dufts og með losunarbúnaði sem gerir kleift að losa innihaldið sem fastar eða fljótandi agnir, 
leystar í lofttegund, sem froðu, krem, duft eða vökva eða lofttegund.

2.3.2. Flokkunarviðmiðanir

2.3.2.1.  Til greina kemur að flokka úðabrúsa sem eldfima í samræmi við lið 2.3.2.2 ef þeir innihalda 
einhvern efnisþátt sem er flokkaður sem eldfimur samkvæmt eftirfarandi viðmiðunum sem eru 
settar fram í þessum hluta: 
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– eldfimar lofttegundir (sjá lið 2.2),

– eldfim föst efni (sjá lið 2.7),

 1. athugasemd:

 Eldfimir efnisþættir taka ekki til efna og blandna sem eru loftkveikjandi, sjálfhitandi eða 
vatnshvarfgjörn því slíkir efnisþættir eru aldrei notaðir sem innihaldsefni í úðabrúsum.

 2. athugasemd:

 Úðabrúsar falla ekki, að auki, undir liði 2.2 (eldfimar lofttegundir), 2.5 (lofttegundir undir 
þrýstingi), 2.6 (eldfimir vökvar) og 2.7 (eldfim, föst efni). Úðabrúsar geta þó, með hliðsjón af 
innihaldinu, fallið undir aðra hættuflokka, þ.m.t. hvað varðar merkingaratriði.

2.3.2.2.  Úðabrúsi skal flokkast í einn af þremur undirflokkum þessa flokks á grundvelli efnisþátta í 
honum, brennsluvarma hans og, ef við á, niðurstöðu úr froðuprófun (fyrir froðuúðabrúsa) og 
prófun á íkviknunarfjarlægð og prófun á íkviknun í lokuðu rými (fyrir vökvaúðabrúsa) í samræmi 
við myndir 2.3.1a til 2.3.1c í þessum viðauka og undirliði 31.4, 31.5 og 31.6 í III. hluta tilmæla 
SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir. Úðabrúsar sem uppfylla ekki viðmiðanirnar fyrir að vera 
í 1. eða 2. undirflokki skulu flokkaðir í 3. undirflokk.

  Athugasemd:

  Úðabrúsar sem innihalda meira en 1% af eldfimum efnisþáttum eða hafa brennsluvarma sem er 
a.m.k. 20 kJ/g, sem eru ekki flokkaðir samkvæmt flokkunaraðferðum vegna eldfimi í þessum 
hluta, skulu flokkaðir sem úðabrúsar, 1. undirflokkur.

 Mynd 2.3.1a

 Úðabrúsar
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 Mynd 2.3.1b

 Vökvaúðabrúsar
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Mynd 2.3.1c

Froðuúðabrúsar

 2.3.3. Hættuboð

Nota skal merkingaratriði fyrir efni eða blöndur, sem uppfylla viðmiðanirnar fyrir flokkun í 
þennan hættuflokk, í samræmi við töflu 2.3.1.

Tafla 2.3.1

Merkingaratriði fyrir úðabrúsa með eldfimum efnum og efnum sem eru ekki eldfim

Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur

HSK-hættumerki Ekkert hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð Varúð

Hættusetning H222: Úðabrúsi með 
afar eldfimum efnum

H229: Þrýstihylki: 
Getur sprungið við 

upphitun

H223: Úðabrúsi með 
eldfimum efnum

H229: Þrýstihylki: 
Getur sprungið við 

upphitun

H229: Þrýstihylki: 
Getur sprungið við 

upphitun
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Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur

Varnaðarsetning - 
forvarnir

V210
V211
V251

V210
V211
V251

V210
V251

Varnaðarsetning - 
viðbrögð

Varnaðarsetning - 
geymsla

V410 + V412 V410 + V412 V410 + V412

Varnaðarsetning - 
förgun

2.3.4. Önnur atriði sem taka þarf tillit til varðandi flokkun

c), í kílójúlum á hvert gramm (kJ/g), er margfeldi fræðilegs brennsluvarma 
comb) og brennslunýtni, sem er venjulega undir 1,0 (venjuleg brennslunýtni er 0,95 eða 95%).

 Fyrir efnasamsetningu í úðabrúsa er efnafræðilegur brennsluvarmi summan af vigtuðum 
brennsluvarma fyrir einstaka efnisþætti:

n

c (vara) = [wi c(i)]
i

  þar sem:

c = brennsluvarmi (kJ/g)

wi% = massahlutfall efnisþáttarins „i“ í vörunni

c(i) = tiltekinn brennsluvarmi (kJ/g) efnisþáttarins „i“ í vörunni.

 Brennsluvarma má finna í fagritum eða reikna hann út eða fastsetja með prófunum (sjá ASTM 
D 240 með áorðnum breytingum — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid 
Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 með áorðnum breytingum, 86.l til 
86.3 — Fire safety — Vocabulary, og NFPA 30B með áorðnum breytingum — Code for the 
Manufacture and Storage of Aerosol Products).“

9) Í stað athugasemdarinnar neðan við töflu 2.4.1 í lið 2.4.2.1 komi eftirfarandi:

 „Athugasemd:

 „Lofttegundir sem valda eða stuðla að bruna á öðru efni í meira mæli en loft getur gert“: hreinar lofttegundir 
eða blöndur lofttegunda með oxandi verkun yfir 23,5%, sem er ákvarðað með aðferð sem lýst er í ISO 10156, 
með áorðnum breytingum.“

10)  Í stað liðar 2.4.4 komi eftirfarandi:

„2.4.4. Önnur atriði sem taka þarf tillit til varðandi flokkun

 Til að flokka oxandi lofttegund skal nota prófanir eða útreikningsaðferðir eins og lýst er í ISO 
10156, með áorðnum breytingum, „Gases and gas mixtures — Determination of fire potential and 
oxidising ability for the selection of cylinder valve outlet“.

11)  Í stað fyrsta liðar í lið 2.5.1.1 komi eftirfarandi:

 „Lofttegundir undir þrýstingi eru lofttegundir sem eru í íláti við þrýstinginn 200 kPa (samkvæmt mæli), eða 
meira, við 20 °C eða sem eru fljótandi eða fljótandi og kældar.“
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12)  Í stað liðar 2.5.2 komi eftirfarandi:

„2.5.2. Flokkunarviðmiðanir

2.5.2.1.  Lofttegundir undir þrýstingi skulu flokkaðar í einn af fjórum hópum, samkvæmt eðlisástandi 
þeirra við pökkun, í samræmi við töflu 2.5.1:

 Tafla 2.5.1

 Viðmiðanir fyrir lofttegundir undir þrýstingi

Hópur Viðmiðanir

Þjöppuð lofttegund Lofttegund sem er algerlega í gasham við –°50 °C þegar henni er 

– 50 °C.

Fljótandi lofttegund Lofttegund sem er fljótandi að hluta til við hitastig yfir – 50°C 
þegar henni er pakkað undir þrýstingi. Greinarmunur er gerður 
milli:
i.  fljótandi lofttegundar undir miklum þrýstingi: lofttegund með 

markhita milli – 50 °C og + 65 °C, og
ii.  fljótandi lofttegundar undir litlum þrýstingi: lofttegund með 

markhita yfir 65 °C.

Kæld, fljótandi lofttegund Lofttegund sem er fljótandi að hluta til við pökkun vegna lágs 
hitastigs hennar.

Uppleyst lofttegund Lofttegund sem er leyst upp í leysi í vökvafasa þegar henni er 
pakkað undir þrýstingi.

Athugasemd:

Úðaefni skulu ekki flokkuð með lofttegundum undir þrýstingi. Sjá lið 2.3.

13)  Í lið 2.5.4 komi eftirfarandi í stað annars liðar:

 „Finna má gögn í fagritum eða reikna þau út eða fastsetja með prófunum. Flestar hreinar lofttegundir eru þegar 
flokkaðar í tilmælum SÞ, fyrirmyndir að reglugerðum.“

14)  Í liðum 2.7.2.1 og 2.7.2.3 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum 
farmi“.

15)  Í stað neðanmálsgreinarinnar við e-lið liðar 2.8.2.1 komi eftirfarandi:

„1)  Sjá tilmæli SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir, undirliði 28.1, 28.2 og 28.3 og töflu 28.3.“

16)  Í lið 2.8.2.4 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

17)  Í lið 2.8.4.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

18)  Í a- og b lið liðar 2.8.4.2 komi orðin „tilmælum/tilmæli SÞ“ í stað orðanna „tilmælum/tilmæli SÞ um flutning 
á hættulegum farmi“.

19)  Í inngangsmálsliðum liða 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 og 2.13.2.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ 
í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 54/402 25.9.2014

20)  Í lið 2.13.4.4 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

21)  Í inngangsmálslið liðar 2.14.2.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum Sameinuðu þjóðanna um 
flutning á hættulegum farmi“.

22)  Í stað neðanmálsgreinarinnar við g-lið liðar 2.15.2.2 komi eftirfarandi:

„1)  Sjá tilmæli SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir, undirliði 28.1, 28.2 og 28.3 og töflu 28.3.“

23)  Lið 2.15.2.3 er breytt sem hér segir:

i.  Í stað neðanmálsgreinarinnar við b-lið komi eftirfarandi: „(1) Eins og ákvarðað er með prófunarsyrpu E 
sem lýst er í tilmælum SÞ, handbók um prófanir og viðmiðanir, II. hluta.“

ii.  Í öðrum lið komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

24)  Í lið 2.15.4.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi“.

25)  Í inngangsmálslið liðar 2.16.2.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum Sameinuðu þjóðanna um 
flutning á hættulegum farmi“.

26)  Eftirfarandi athugasemd bætist við undir töflu 2.16.2 í lið 2.16.3:

 „Athugasemd:

 Ef efni eða blanda er flokkuð sem ætandi fyrir málma en ekki ætandi fyrir húð og/eða augu skal nota ákvæðin 
um merkingar sem eru sett fram í lið 1.3.6.“

27)  Í inngangsmálslið liðar 2.16.4.1 komi orðin „tilmælum SÞ“ í stað orðanna „tilmælum Sameinuðu þjóðanna um 
flutning á hættulegum farmi“.

C.  Ákvæðum 3. hluta er breytt sem hér segir:

1)  Í stað athugasemdar c neðan við töflu 3.1.1 í lið 3.1.2.1 komi eftirfarandi:

„c)  Sviðið, sem matsgildi bráðra eiturhrifa (ATE) vegna eiturhrifa við innöndun spanna og eru notuð í 
töflunni, byggjast á prófunum á váhrifum í 4 klukkustundir. Umreikna má fyrirliggjandi gögn um eiturhrif 
við innöndun, sem byggjast á váhrifum í eina klukkustund, með því að deila með tveimur fyrir lofttegundir 
og gufur og deila með fjórum fyrir ryk og úða.“

2)  Eftirfarandi komi í stað liða 3.1.3.6.2.2 og 3.1.3.6.2.3:

„3.1.3.6.2.2.  Ef efnisþáttur, sem engar nothæfar upplýsingar til flokkunar eru um, er notaður í blöndu í 

eiturhrifa fyrir blönduna. Í slíkum tilvikum skal flokka blönduna eingöngu á grundvelli þekktra 
efnisþátta og skal eftirfarandi viðbótaryfirlýsing koma fram á merkimiðanum og öryggisblaðinu 
að: „× hundraðshlutfall blöndunnar eru einn eða fleiri efnisþættir sem hafa óþekkt bráð eiturhrif“, 
að teknu tilliti til ákvæðanna sem eru sett fram í lið 3.1.4.2.

skal nota formúluna sem sett er fram í lið 3.1.3.6.1. Ef heildarstyrkur viðkomandi innihaldsefnis 
eða -efna, sem hafa óþekkt eiturhrif, er > 10% skal formúlan, sem sett er fram í lið 3.1.3.6.1, 
leiðrétt með tilliti til hlutfalls óþekkta innihaldsefnisins eða -efnanna, með eftirfarandi hætti: 
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óþekkt ef > 10%)
= 
    n

Ci

ATEblöndu ATEi“

3)  Í stað töflu 3.1.3 í lið 3.1.4.1 komi eftirfarandi:

 „Tafla 3.1.3

 Merkingaratriði fyrir bráð eiturhrif

Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur 4. undirflokkur

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Hætta Hætta Varúð

Hættusetning:
Við inntöku

H300: Banvænt 
við inntöku

H300: Banvænt við 
inntöku

H301: Eitrað við 
inntöku

H302: Hættulegt 
við inntöku

–  Um húð H310:Banvænt í 
snertingu við húð

H310:Banvænt í 
snertingu við húð

H311: Eitrað í 
snertingu við húð

H312: Hættulegt í 
snertingu við húð

–  Við innöndun
 (sjá 1. aths.)

H330:Banvænt 
við innöndun

H330: Banvænt við 
innöndun

H331: Eitrað við 
innöndun

H332: Hættulegt 
við innöndun

Varnaðarsetning 
- forvarnir (við 
inntöku)

V264
V270

V264
V270

V264
V270

V264
V270

Varnaðarsetning 
- viðbrögð (við 
inntöku)

V301 + V310
V321
V330

V301 + V310
V321
V330

V301 + V310
V321
V330

V301 + V312
V330

Varnaðarsetning 
- geymsla (við 
inntöku)

V405 V405 V405

Varnaðarsetning - 
förgun (við inntöku)

V501 V501 V501 V501

Varnaðarsetning - 
forvarnir (um húð)

V262
V264
V270
V280

V262
V264
V270
V280

V280 V280

Varnaðarsetning - 
viðbrögð (um húð)

V302 + V352
V310
V321

V361 + V364

V302 + V352
V310
V321

V361 + V364

V302 + V352
V312
V321

V361 + V364

V302 + V352
V312
V321

V362 + V364

Varnaðarsetning - 
geymsla (um húð)

V405 V405 V405

Varnaðarsetning - 
förgun (um húð)

V501 V501 V501 V501
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Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur 4. undirflokkur

Varnaðarsetning 
- forvarnir (við 
innöndun)

V260
V271
V284

V260
V271
V284

V261
V271

V261
V271

Varnaðarsetning 
- viðbrögð (við 
innöndun)

V304 + V340
V310
V320

V304 + V340
V310
V320

V304 + V340
V311
V321

V304 + V340
V312

Varnaðarsetning 
- geymsla (við 
innöndun)

V403 + V233
V405

V403 + V233
V405

V403 + V233
V405

Varnaðarsetning 
- förgun (við 
innöndun)

V501 V501 V501“

4)  Eftirfarandi liður 3.1.4.2 bætist við:

„3.1.4.2.  Hættusetningar vegna bráðra eiturhrifa aðgreina hættu eftir váhrifaleiðum. Tilgreiningar um 
flokkun að því er varðar bráð eiturhrif ættu einnig að endurspegla þá aðgreiningu. Ef efni 
eða blanda er flokkuð með tilliti til fleiri en einnar váhrifaleiðar skal tilgreina allar viðeigandi 
flokkanir á öryggisblaðinu, eins og tilgreint er í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og 
viðkomandi þættir hættuboða hafðir með á merkimiðanum, eins og kveðið er á um í lið 3.1.3.2. 
Ef setningin „×% blöndunnar samanstendur af innihaldsefni eða -efnum sem hafa óþekkt, bráð 
eiturhrif“ er tilgreind, eins og kveðið er á um í lið 3.1.3.6.2.2, er einnig unnt í upplýsingunum á 
öryggisblaðinu að aðgreina á grundvelli váhrifaleiðar. Til dæmis „x% blöndunnar samanstendur 
af innihaldsefni eða -efnum sem hafa óþekkt bráð eiturhrif við inntöku“ og „x% blöndunnar 
samanstendur af innihaldsefni eða -efnum sem hafa óþekkt bráð eiturhrif á húð“.“

5)  Í stað liðar 3.2.3.3.5 komi eftirfarandi:

„3.2.3.3.5.  Stundum geta áreiðanleg gögn sýnt að ekki er augljós hætta á að innihaldsefni valdi húðætingu 
eða húðertingu þegar efnið er til staðar í magni sem er við almenn styrkleikamörk, sem um getur 
í töflum 3.2.3 og 3.2.4 í lið 3.2.3.3.6, eða yfir þeim. Í þessum tilvikum skal blandan flokkuð í 
samræmi við þau gögn (sjá einnig 10. og 11. gr.) Í öðrum tilvikum, þegar búist er við að ekki sé 
augljós hætta á að innihaldsefni valdi húðætingu eða húðertingu þegar efnið er í magni sem er 
við almenn styrkleikamörk, sem um getur í töflum 3.2.3 og 3.2.4, eða yfir þeim, skal prófun á 
blöndunni íhuguð. Í þeim tilvikum skal nota stigskipta áætlun við ákvörðun sem byggist á vægi 
rökstuddra vísbendinga eins og sett er fram í lið 3.2.2.5.“

6)  Í stað töflu 3.2.5 í lið 3.2.4 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.2.5

Merkingaratriði fyrir húðætingu/húðertingu

Flokkun Undirflokkur 1 A/1 B/1 C 2. undirflokkur

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð

Hættusetning H314: Veldur alvarlegum bruna 
á húð og augnskaða

H315: Veldur húðertingu
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Flokkun Undirflokkur 1 A/1 B/1 C 2. undirflokkur

Varnaðarsetning - forvarnir V260
V264
V280

V264
V280

Varnaðarsetning - viðbrögð V301 + V330 + V331
V303 + V361 + V353

V363
V304 + V340

V310
V321

V305 + V351 + V338

V302 + V352
V321

V332 + V313
V362 + V364

Varnaðarsetning - geymsla V405

Varnaðarsetning - förgun V501“

7)  Í stað liðar 3.3.3.3.5 komi eftirfarandi:

„3.3.3.3.5.  Stundum geta áreiðanleg gögn sýnt að afturhverf/varanleg áhrif innihaldsefnis á augu séu ekki 
augljós þegar efnið er til staðar í magni sem er við almenn styrkleikamörk, sem um getur í töflum 
3.3.3 og 3.3.4 í lið 3.3.3.3.6, eða yfir þeim. Í þessum tilvikum skal blandan flokkuð í samræmi 
við þau gögn. Í öðrum tilvikum, þegar ekki er búist við að augljós hætta sé á að innihaldsefni 
valdi húðætingu eða húðertingu eða afturhverfum/varanlegum áhrifum á augu þegar efnið er í 
magni sem er við almenn styrkleikamörk, sem um getur í töflum 3.3.3. og 3.3.4, eða yfir þeim, 
skal prófun á blöndunni íhuguð. Í slíkum tilvikum skal nota stigskipta áætlun við ákvörðun sem 
byggist á vægi rökstuddra vísbendinga.“

8)  Í stað 1. athugasemdar neðan við töflu 3.4.6 í lið 3.4.3.3.2 komi eftirfarandi:

 „1. athugasemd:

 Þessi styrkleikamörk vegna framköllunar eru notuð fyrir sérstöku merkingarkröfurnar í lið 2.8. í II. viðauka til 
að vernda einstaklinga sem eru þegar næmir. Öryggisblaðs er krafist ef blandan inniheldur efnisþátt við þennan 
styrk eða yfir honum. Að því er varðar næmandi efni með sértæk styrkleikamörk sem eru lægri en 0,1% skulu 
styrkleikamörkin vegna framköllunar vera einn tíundi hluti af sértæku styrkleikamörkunum.“

9)  Í stað töflu 3.4.7 í lið 3.4.4 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.4.7

Merkingaratriði fyrir næmingu öndunarfæra eða húðnæmingu

Flokkun

Næming öndunarfæra Húðnæming

1. undirflokkur og undirundirflokkar 
1A og 1B

1. undirflokkur og undirundirflokkar 
1A og 1B

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð

Hættusetning H334: Getur valdið ofnæmis- 
eða asmaeinkennum eða 
öndunarerfiðleikum við 

innöndun

H317: Getur valdið 
ofnæmisviðbrögðum í húð
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Flokkun

Næming öndunarfæra Húðnæming

1. undirflokkur og undirundirflokkar 
1A og 1B

1. undirflokkur og undirundirflokkar 
1A og 1B

Varnaðarsetning - forvarnir V261
V284

V261
V272
V280

Varnaðarsetning - viðbrögð V304 + V340
V342 + V311

V302 + V352
V333 + V313

V321
V362 + V364

Varnaðarsetning - geymsla

Varnaðarsetning - förgun V501 V501“

10)  Í stað töflu 3.5.2 í lið 3.5.3.1.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.5.2

Almenn styrkleikamörk fyrir innihaldsefni blöndu, sem eru flokkuð sem kímfrumustökkbreytar, sem 
ráða flokkun blöndunnar

Innihaldsefni, flokkað sem:

Styrkleikamörk sem ráða því að blandan er flokkuð svo:

stökkbreytir í 1. undirflokki stökkbreytir í  
2. undirflokkiUndirflokkur 1A Undirflokkur 1B

stökkbreytir í undirflokki 1A — —

stökkbreytir í undirflokki 1B — —

stökkbreytir í 2. undirflokki — —

11)  Í stað töflu 3.5.3 í lið 3.5.4.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.5.3

Merkingaratriði fyrir stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð

Hættusetning H340: Getur valdið erfðagöllum 
(tilgreinið váhrifaleið ef sannað 
hefur verið svo óyggjandi sé að 
engin önnur váhrifaleið hefur 

þessa hættu í för með sér)

H341: Grunað um að valda 
erfðagöllum (tilgreinið váhrifaleið 

ef sannað hefur verið svo 
óyggjandi sé að engin önnur 

váhrifaleið hefur þessa hættu í för 
með sér)
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Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

Varnaðarsetning - forvarnir V201
V202
V280

V201
V202
V280

Varnaðarsetning - viðbrögð V308 + V313 V308 + V313

Varnaðarsetning - geymsla V405 V405

Varnaðarsetning - förgun V501 V501“

12)  Í stað töflu 3.6.2 í lið 3.6.3.1.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.6.2

Almenn styrkleikamörk fyrir innihaldsefni blöndu, sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldar, sem ráða 
flokkun blöndunnar

Innihaldsefni, flokkað sem:

Almenn styrkleikamörk sem ráða því að blandan er flokkuð svo:

krabbameinsvaldur í 1. undirflokki krabbameinsvaldur í 2. 
undirflokkiUndirflokkur 1A Undirflokkur 1B

krabbameinsvaldur í undirflokki 1A — —

krabbameinsvaldur í undirflokki 1B — —

krabbameinsvaldur í 2. undirflokki — —

13)  Í stað töflu 3.6.3 í lið 3.6.4.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.6.3

Merkingaratriði fyrir krabbameinsvaldandi áhrif

Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð

Hættusetning H350: Getur valdið krabbameini 
(tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur 
verið svo óyggjandi sé að engin önnur 
váhrifaleið hefur þessa hættu í för með 

sér)

H351: Grunað um að valda krabbameini 
(tilgreinið váhrifaleið ef sannað hefur verið 
svo óyggjandi sé að engin önnur váhrifaleið 

hefur þessa hættu í för með sér)
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Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

Varnaðarsetning  
- forvarnir

V201
V202
V280

V201
V202
V280

Varnaðarsetning  
- viðbrögð

V308 + V313 V308 + V313

Varnaðarsetning  
- geymsla

V405 V405

Varnaðarsetning  
- förgun

V501 V501“

14)  Í stað töflu 3.7.2 og athugasemda í lið 3.7.3.1.2 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.7.2

Almenn styrkleikamörk fyrir innihaldsefni blöndu, sem eru flokkuð sem efni sem hafa eiturhrif á 
æxlun eða með tilliti til áhrifa á mjólkurmyndun eða með brjóstamjólk, sem ráða flokkun blöndunnar

Innihaldsefni, flokkað sem:

Almenn styrkleikamörk sem ráða því að blandan er flokkuð svo:

efni sem hefur eiturhrif á æxlun,  
1. undirflokkur efni sem hefur 

eiturhrif á 
æxlun,  

2. undirflokkur

Viðbótar-
undirflokkur 
fyrir áhrif á 

mjólkur myndun 
eða með 

brjóstamjólk
Undirflokkur 1A Undirflokkur 1B

efni sem hefur eiturhrif á æxlun, 
undirflokkur 1A [1. aths.]

efni sem hefur eiturhrif á æxlun, 
undirflokkur 1B [1. aths.]

efni sem hefur eiturhrif á æxlun,  
2. undirflokkur

[1. aths.]

Viðbótarundirflokkur fyrir áhrif 
á mjólkurmyndun eða með 
brjóstamjólk

[1. aths.]

Athugasemd:
Styrkleikamörkin í töflu 3.7.2 gilda um föst efni og vökva (gefin upp sem massahlutfall) og einnig um 
lofttegundir (gefin upp sem rúmmálshlutfall).

1. athugasemd:
Innihaldi blandan efni sem hefur eiturhrif á æxlun í 1. eða 2. undirflokki eða efni sem er flokkað vegna áhrifa 
á mjólkurmyndun eða með brjóstamjólk, í styrkleika sem er 0,1% eða hærri, skal öryggisblað um blönduna 
látið í té að fenginni beiðni þar að lútandi.“

15)  Í stað töflu 3.7.3 í lið 3.7.4.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.7.3

Merkingaratriði fyrir eiturhrif á æxlun

Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

Viðbótarundirflokkur fyrir 
áhrif á mjólkurmyndun eða 

með brjóstamjólk

HSK-hættumerki Ekkert hættumerki

Viðvörunarorð Hætta Varúð Ekkert viðvörunarorð
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Flokkun 1. undirflokkur
(undirflokkur 1A, 1B) 2. undirflokkur

Viðbótarundirflokkur fyrir 
áhrif á mjólkurmyndun eða 

með brjóstamjólk

Hættusetning H360: Getur haft 
skaðleg áhrif á frjósemi 
eða börn í móðurkviði 

(tilgreinið sérstök 
áhrif ef þau eru kunn) 

(tilgreinið váhrifaleið ef 
sannað hefur verið svo 
óyggjandi sé að engin 
önnur váhrifaleið hefur 
þessa hættu í för með 

sér)

H361: Grunað um að 
hafa skaðleg áhrif á 
frjósemi eða börn í 

móðurkviði (tilgreinið 
sérstök áhrif ef þau 
eru kunn) (tilgreinið 
váhrifaleið ef sannað 

hefur verið svo 
óyggjandi sé að engin 

önnur váhrifaleið hefur 
þessa hættu í för með 

sér)

H362: Getur skaðað 
börn á brjósti

Varnaðarsetning - forvarnir V201
V202
V280

V201
V202
V280

V201
V260
V263
V264
V270

Varnaðarsetning - viðbrögð V308 + V313 V308 + V313 V308 + V313

Varnaðarsetning - geymsla V405 V405

Varnaðarsetning - förgun V501 V501“

16)  Í stað töflu 3.8.4 í lið 3.8.4.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 3.8.4

Merkingaratriði fyrir sértæk eiturhrif á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti

Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur

HSK-hættumerki

Viðvörunarorð

Hætta

Varúð Varúð

Hættusetning H370: Skaðar líffæri 
(eða tilgreinið öll líffæri 
sem verða fyrir áhrifum, 

ef þau eru kunn) 
(tilgreinið váhrifaleið ef 
sannað hefur verið svo 
óyggjandi sé að engin 
önnur váhrifaleið hefur 
þessa hættu í för með 

sér)

H371: Getur skaðað 
líffæri (eða tilgreinið öll 
líffæri sem verða fyrir 

áhrifum, ef þau eru kunn) 
(tilgreinið váhrifaleið ef 
sannað hefur verið svo 
óyggjandi sé að engin 
önnur váhrifaleið hefur 
þessa hættu í för með 

sér)

H335: Getur valdið 
ertingu í öndunarfærum 

eða
H336: Getur valdið 
sljóleika eða svima

Varnaðarsetning  
- forvarnir

V260
V264
V270

V260
V264
V270

V261
V271
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Flokkun 1. undirflokkur 2. undirflokkur 3. undirflokkur

Varnaðarsetning  
- viðbrögð

V308 + V311
V321

V308 + V311 V304 + V340
V312

Varnaðarsetning  
- geymsla

V405 V405 V403 + V233
V405

Varnaðarsetning - förgun V501 V501 V501“

17)  Í stað liðar 3.9.2.9.9 komi eftirfarandi:

„3.9.2.9.9.  Það er því mögulegt að sértækir eiturhrifaeiginleikar komi fram í dýrarannsóknum með 
endurteknum skömmtum við skammt/styrk sem er undir leiðbeinandi gildi, t.d. < 100 mg/kg 
líkamsþyngdar á dag með inngjöf um munn, en að eðli áhrifanna s.s. eiturhrif á nýrun sem greinast 
aðeins í karlkynsrottum af tilteknum stofni sem vitað er að eru næmar fyrir þessum áhrifum, verði 
til þess að ákveðið verður að flokka ekki. Aftur á móti geta sértækir eiturhrifaeiginleikar komið 

inngjöf um munn, og viðbótarupplýsingar úr öðrum heimildum, á borð við aðrar rannsóknir með 
langtímagjöf eða reynslu af tilvikum hjá mönnum, stutt við þá niðurstöðu að hyggilegt sé, með 
hliðsjón af vægi rökstuddra vísbendinga, að flokka efnið.“

18)  Í stað liðar 4.1.3.4.3 komi eftirfarandi:

„4.1.3.4.3.  Ef blanda verður til með því að þynna aðra prófaða blöndu eða efni með vatni eða öðru algerlega 
óeitruðu efni er hægt að reikna út eiturhrif blöndunnar út frá upprunalegu blöndunni eða efninu.“

19)  Í stað töflu 4.1.3 í lið 4.1.3.5.5.5.1 komi eftirfarandi:

„Tafla 4.1.3

Margföldunarstuðlar fyrir mjög eitraða efnisþætti í blöndum

Bráð eiturhrif M-stuðull Langvinn eiturhrif M-stuðull

L(E)C50 gildi (mg/l) NOEC-gildi 
(mg/l)

NRD (1) 
efnisþættir

RD (2) efnisþættir

0,1 < L(E)C50 1 0,01 < NOEC 1 —

0,01 < L(E)C50 10 0,001 < NOEC 10 1

0,001 < L(E)C50 100
0,001

100 10

0,0001 < L(E)C50 1 000 0,00001 < NOEC 1 000 100

0,00001 < L(E)C50 10 000 0,000001 < NOEC 10 000 1 000

(haldið áfram með tugaþrepamillibili) (haldið áfram með tugaþrepamillibili)“

(1) Brotnar ekki hratt niður (e. non-rapidly degradable (NRD))
(2) Brotnar hratt niður (e. rapidly degradable (RD))
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í 1. hluta fellur liður 1.1.2 brott.

2)  Í stað liða 3.2 til 3.2.2.2 í 3. hluta komi eftirfarandi:

„3.2  Áþreifanlegar viðvaranir

3.2.1.  Umbúðir sem skulu vera með áþreifanlegri viðvörun

3.2.1.1.  Þegar efni eða blöndur eru seldar almenningi og flokkaðar með tilliti til bráðra eiturhrifa, húðætingar, 
stökkbreytandi áhrifa á kímfrumur, í 2. undirflokki, krabbameinsvaldandi áhrifa, í 2. undirflokki, 
eiturhrifa á æxlun, í 2. undirflokki, næmingar öndunarfæra, sértækra áhrifa á marklíffæri (SEM), 
í 1. eða 2. undirflokki eða ásvelgingarhættu sem eldfimar lofttegundir eða eldfimir vökvar, í 1. og 
2. undirflokki eða eldfim föst efni, skal áþreifanleg viðvörun um hættu vera á umbúðum af öllum 
stærðum.

3.2.1.2.   Liður 3.2.1.1 gildir ekki um færanlega gasgeyma. Úðabrúsar og ílát með loftþéttum úðabúnaði, sem 
innihalda efni eða blöndur sem eru flokkaðar þannig að af þeim stafi ásvelgingarhætta, þurfa ekki að 
hafa áþreifanlega viðvörun nema þau flokkist með eina eða fleiri af hættunum í lið 3.2.1.1.

3.2.2.  Ákvæði sem varða áþreifanlega viðvörun

 Tækniforskriftir um búnað fyrir áþreifanlega viðvörun skulu samræmast EN ISO staðli 11683 með 
áorðnum breytingum um „Packaging — Tactile warnings of danger — Requirements“.“

______
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III. VIÐAUKI

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Töflu 1.1 í 1. hluta er breytt sem hér segir:

a)  Í stað fyrstu raðar kóða H222 komi eftirfarandi:

„H222 Tungumál 2.3 — Úðabrúsar, 1. hættuundirflokkur“

b)  Í stað kóða H223 komi eftirfarandi:

„H223 Tungumál 2.3 — Úðabrúsar, 2. hættuundirflokkur

BG

ES Aerosol inflamable.

CS

DA Brandfarlig aerosol.

DE Entzündbares Aerosol.

ET Tuleohtlik aerosool.

EL

EN Flammable aerosol.

FR Aérosol inflammable.

GA Aerasól inadhainte.

IT Aerosol infiammabile.

LV Uzliesmojošs aerosols.

LT Degus aerozolis.

HU

IS Úðabrúsi með eldfimum efnum.

MT Aerosol li jaqbad.

NL Ontvlambaar aerosol.

PL

PT Aerossol inflamável.

RO Aerosol inflamabil.

SK

SL Vnetljiv aerosol.

FI Syttyvä aerosoli.

SV Brandfarlig aerosol.“



25.9.2014 Nr. 54/413EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

c)  Eftirfarandi hættusetningar bætast inn í töfluna á eftir kóða H228:

„H229 Tungumál 2.3 — Úðabrúsar, 1., 2. og 3. hættuundirflokkur

BG

ES Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

CS

DA Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

DE Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

ET Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

EL

EN Pressurised container: May burst if heated.

FR Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

GA Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

IT Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

LV

LT

HU

IS Þrýstiílát: Getur sprungið við upphitun.

MT

NL Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

PL

PT Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

RO Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

SK

SL Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

FI Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

SV Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H230 Tungumál 2.2 — Eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir) hættuundirflokkur A

BG

ES Puede explotar incluso en ausencia de aire.

CS

DA Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

DE Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

ET Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

EL

EN May react explosively even in the absence of air.
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H230 Tungumál 2.2 — Eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir) hættuundirflokkur A

FR Peut exploser même en l’absence d’air.

GA D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

IT Può esplodere anche in assenza di aria.

LV

LT Gali sprogti net ir nesant oro.

HU

IS Getur hvarfast með sprengingu, jafnvel án andrúmslofts.

MT Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

NL Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

PL

PT Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

RO Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

SK

SL Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

FI Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

SV Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.

H231 Tungumál 2.2 — Eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir) hættuundirflokkur B

BG

ES Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

CS
vzduchu.

DA Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

DE Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter 
Temperatur explosionsartig reagieren.

ET Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/
või temperatuuril.

EL

EN May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or 
temperature.

FR Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

GA D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/
nó ag teocht ardaithe.

IT Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

LV

LT
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H231 Tungumál 2.2 — Eldfimar lofttegundir (þ.m.t. efnafræðilega óstöðugar lofttegundir) hættuundirflokkur B

HU
reakcióba léphet.

IS Getur hvarfast með sprengingu, jafnvel án andrúmslofts, við aukinn þrýsting og/eða 
hitastig.

MT

NL Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of 
temperatuur.

PL

PT Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou 
temperatura.

RO Pericol de explozie, chiar i în absen a aerului la presiune 

SK šenom tlaku a/alebo 
teplote.

SL Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali 
temperature.

FI Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai 
lämpötilassa.

SV Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.’

2)  Viðbótarhættusetningin ESB-H006 er felld brott í töflu 2.1. í 2. hluta.

______



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 54/416 25.9.2014

IV. VIÐAUKI

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í stað inngangsmálsliðarins komi eftirfarandi:

 Þegar birgjar velja varnaðarsetningar í samræmi við 22. gr. og 3. mgr. 28. gr. geta þeir sameinað varnaðarsetningar 
úr eftirfarandi töflu svo fremi viðvörunin sé skýr og skiljanleg.

 Ef eitthvað af textanum í varnaðarsetningu í 2. dálki er birtur innan hornklofa […] gefur það til kynna að textinn í 
hornklofunum eigi ekki við í öllum tilvikum og skuli aðeins notaður við ákveðnar aðstæður. Í þeim tilvikum skulu 
þau notkunarskilyrði, sem skýra hvenær textinn á við, gefin upp í 5. dálki.

 Ef öfugt skástrik eða skástrik [/] er birt í varnaðarsetningu í 2. dálki gefur það til kynna að velja verði milli 
setninganna sem það skilur að í samræmi við það sem er tilgreint í 5. dálki.

 Ef þrípunktur […] er birtur í varnaðarsetningu í 2. dálki eru nákvæmar upplýsingar tilgreindar í 5. dálki.“

2)  Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:

a)  Töflu 6.2 er breytt sem hér segir:

i.  Í stað kóða V202 komi eftirfarandi:

„V202 Nauðsynlegt er að lesa og 
skilja allar viðvaranir áður 
en efnið er notað.

Sprengifim efni 
(liður 2.1)

Óstöðugt, 
sprengifimt efni

Stökkbreytandi 
áhrif á kímfrumur 
(liður 3.5)

1A, 1B, 2

Krabbameins-
valdandi áhrif 
(liður 3.6)

1A, 1B, 2

Eiturhrif á æxlun 
(liður 3.7)

1A, 1B, 2

Eldfimar 
lofttegundir (þ.m.t. 
efnafræðilega 
óstöðugar 
lofttegundir)  
(liður 2.2)

A, B 
(efnafræðilega 

óstöðugar 
lofttegundir)“

ii.  Í stað kóða V210 komi eftirfarandi:

„V210 Haldið frá hitagjöfum, 
heitum flötum, neista-
gjöfum, opnum eldi og 
öðrum íkveikivöldum. 
Reykingar bannaðar.

Sprengifim efni 
(liður 2.1)

Deiliflokkar 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Framleiðandi/
birgir skal tilgreina 
viðkomandi 
íkveikjuvald, einn 
eða fleiri.

Eldfimar lofttegundir 
(liður 2.2)

1, 2

Úðabrúsar 
(liður 2.3)

1, 2, 3

Eldfimir vökvar 
(liður 2.6)

1, 2, 3

Eldfim, föst efni 
(liður 2.7)

1, 2

Sjálfhvarfgjörn efni 
og blöndur 
(liður 2.8)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F
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Loftkveikjandi 
vökvar (liður 2.9)

1

Loftkveikjandi, föst 
efni (liður 2.10)

1

Lífræn peroxíð  
(liður 2.15)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

Eldmyndandi 
(oxandi) vökvar 
(liður 2.13)

1, 2, 3 – Tilgreinið: Má 
ekki hitna.“

Eldmyndandi 
(oxandi), föst efni 
(liður 2.14)

1, 2, 3

iii.  Í stað kóða V211 komi eftirfarandi:

„V211 Má ekki úða á opinn eld 
eða annan íkveikjuvald.

Úðabrúsar (liður 2.3) 1, 2“

iv.  Í stað kóða V220 komi eftirfarandi:

„V220 Má ekki nota eða geyma 
í námunda við fatnað/.../
brennanleg efni.

Eldmyndandi 
(oxandi) lofttegundir 
(liður 2.4)

1 ...Framleiðandi/
birgir skal 
tilgreina önnur 
ósamrýmanleg efni.

Sjálfhvarfgjörn efni 
og blöndur  
(liður 2.8)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

Eldmyndandi 
(oxandi) vökvar 
(liður 2.13)

1 – Tilgreinið að 
efnið má ekki 
koma nálægt 
fatnaði og öðrum 
brennanlegum 
efnum.

2, 3 ...Framleiðandi/
birgir skal 
tilgreina önnur 
ósamrýmanleg efni.

Eldmyndandi 
(oxandi), föst efni 
(liður 2.14)

1 — Tilgreinið að 
efnið má ekki 
koma nálægt 
fatnaði og öðrum 
brennanlegum 
efnum.

2, 3 ...Framleiðandi/
birgir skal 
tilgreina önnur 
ósamrýmanleg 
efni.“

Lífræn peroxíð  
(liður 2.15)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

v.  Í stað kóða V223 komi eftirfarandi:

„V223 Má ekki komast í 
snertingu við vatn.

Efni og blöndur sem 
gefa frá sér eldfimar 
lofttegundir við 
snertingu við vatn 
(liður 2.12)

1, 2“

vi.  Í stað kóða V244 komi eftirfarandi:

„V244 Gætið þess að ekki sé 
feiti og olía á lokum og 
tengingum.

Eldmyndandi 
(oxandi) lofttegundir 
(liður 2.4)

1“
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vii. Í stað kóða V251 komi eftirfarandi:

„V251 Ekki má gata eða brenna 
brúsa jafnvel þótt þeir séu 
tómir.

Úðabrúsar 
(liður 2.3)

1, 2, 3“

viii. Í stað kóða V261 komi eftirfarandi:

„V261 Gætið þess að anda ekki 
inn ryki/reyk/lofttegund/
úða/gufu/ýringi.

Bráð eiturhrif – við 
innöndun 
(liður 3.1)

3, 4 Framleiðandi/
birgir skal tilgreina 
viðkomandi skilyrði.
– má sleppa 

ef V260 er 
gefið upp á 
merkimiðanum“

Næming öndunarfæra 
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri — váhrif 
í eitt skipti, erting 
öndunarfæra 
(liður 3.8)

3

Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri – váhrif í 
eitt skipti, sljóvgandi 
áhrif 
(liður 3.8)

3

ix.  Í stað kóða V280 komi eftirfarandi:

„V280 Notið hlífðarhanska/
hlífðarfatnað/augnhlífar/
andlitshlífar.

Sprengifim efni (liður 
2.1)

Óstöðug, 
sprengifim efni og 
deiliflokkar 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

andlitshlíf.

Eldfimir vökvar (liður 
2.6)

1, 2, 3 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

hlífðarhanska 
og augnhlíf/
andlitshlíf.

Eldfim, föst efni (liður 
2.7)

1, 2

Sjálfhvarfgjörn efni 
og blöndur 
(liður 2.8)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

Loftkveikjandi vökvar 
(liður 2.9)

1

Loftkveikjandi, föst 
efni (liður 2.10)

1

Sjálfhitandi efni og 
blöndur 
(liður 2.11)

1, 2

Efni og blöndur sem 
gefa frá sér eldfimar 
lofttegundir við 
snertingu við vatn 
(liður 2.12)

1, 2, 3

Eldmyndandi (oxandi) 
vökvar (liður 2.13)

1, 2, 3
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Eldmyndandi 
(oxandi), föst efni 
(liður 2.14)

1, 2, 3

Lífræn peroxíð (liður 
2.15)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

Bráð eiturhrif — um 
húð (liður 3.1)

1, 2, 3, 4 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

hlífðarhanska/
hlífðarfatnað.

Húðæting (liður 3.2) 1A, 1B, 1C Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

hlífðarhanska/
hlífðarfatnað 
og augnhlíf/
andlitshlíf.

Húðerting (liður 3.2) 2 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

hlífðarhanska.

Húðnæming (liður 
3.4)

1, 1A, 1B

Alvarlegur augnskaði 
(liður 3.3)

1 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.
– Tilgreinið 

augnhlíf/
andlitshlíf.

Augnerting (liður 3.3) 2

Stökkbreytandi áhrif á 
kímfrumur (liður 3.5)

1A, 1B, 2 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.

Krabbameinsvaldandi 
áhrif (liður 3.6)

1A, 1B, 2 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.

Eiturhrif á æxlun 
(liður 3.7)

1A, 1B, 2 Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina tegund 
búnaðar.“

x.  Kóði V281 falli brott.

xi.  Í stað kóða V284 komi eftirfarandi:

„V284 Notið öndunarhlífar 
[ef loftræsting er 
ófullnægjandi].

Bráð eiturhrif — við 
innöndun (liður 3.1)

1, 2 Framleiðandi/
birgir skal tilgreina 
búnað.
– heimilt er að 

nota textann í 
horn klofunum 
ef lagðar eru 
fram við bótar-
upplýsingar 
með íðefninu 
á notkunar-
staðnum sem 
skýrir hvers 
konar loft-
ræsting væri 
full nægjandi 
vegna öruggrar 
notkunar.“

Næming 
öndunarfæra (liður 
3.4)

1, 1A, 1B

xii.  Kóði V285 falli brott.

b)  Töflu 6.3 er breytt sem hér segir:

i.  Kóði V307 falli brott.
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ii.  Í stað kóða V308 komi eftirfarandi:

„V308 EF um váhrif eða 
hugsanleg váhrif er að 
ræða:

Stökkbreytandi áhrif á 
kímfrumur (liður 3.5)

1A, 1B, 2

Krabbameins vald-
andi áhrif (liður 3.6)

1A, 1B, 2

Eiturhrif á æxlun 
(liður 3.7)

1A, 1B, 2

Eiturhrif á 
æxlun — áhrif á 
mjólkurmyndun eða 
með brjóstamjólk 
(liður 3.7)

Viðbótar-
undirflokkur

Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri, váhrif í 
eitt skipti 
(liður 3.8)

1, 2“

iii.  Kóði V309 falli brott.

iv.  Í stað kóða V310, V311 og V312 komi eftirfarandi:

„V310 Hringið umsvifalaust 
í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/...

Bráð eiturhrif — við 
inntöku (liður 3.1)

1, 2, 3 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.

Bráð eiturhrif – 
um húð 
(liður 3.1)

1, 2

Bráð eiturhrif – 
við innöndun 
(liður 3.1)

1, 2

Húðæting (liður 
3.2)

1A, 1B, 1C

Alvarlegur 
augnskaði/
augnerting 
(liður 3.3)

1

Ásvelgingarhætta 
(liður 3.10)

1

V311 Hringið í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/...

Bráð eiturhrif – við 
innöndun 
(liður 3.1)

3 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.Næming 

öndunarfæra 
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri — 
váhrif í eitt skipti 
(liður 3.8)

1, 2

V312 Hringið í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/... ef 
lasleika verður vart.

Bráð eiturhrif — við 
inntöku (liður 3.1)

4 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.“

Bráð eiturhrif – um 
húð 
(liður 3.1)

3, 4

Bráð eiturhrif – við 
innöndun 
(liður 3.1)

4
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Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri — váhrif 
í eitt skipti, erting 
öndunarfæra 
(liður 3.8)

3

Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri – váhrif í 
eitt skipti, sljóvgandi 
áhrif 
(liður 3.8)

3

v.  Í stað kóða V321 komi eftirfarandi:

„V321 Sérstök meðferð (sjá .... 
á þessum merkimiða).

Bráð eiturhrif — við 
inntöku (liður 3.1)

1, 2, 3 … Tilvísun til 
viðbótarleiðbeininga 
um skyndihjálp.
– ef gefa þarf 

móteitur þegar í 
stað.

Bráð eiturhrif, 
um húð 
(liður 3.1)

1, 2, 3, 4 … Tilvísun til 
viðbótarleiðbeininga 
um skyndihjálp.
– ef ráðlagt 

er að gera 
strax tilteknar 
ráðstafanir, s.s. 
að nota sérstakt 
hreinsiefni.

Bráð eiturhrif – 
við innöndun 
(liður 3.1)

3 … Tilvísun til 
viðbótarleiðbeininga 
um skyndihjálp.
– ef gera þarf 

sérstakar 
ráðstafanir þegar 
í stað.

Húðæting (liður 
3.2)

1A, 1B, 1C … Tilvísun til 
viðbótarleiðbeininga 
um skyndihjálp.
– Framleiðandi/

birgir getur 
tilgreint 
hreinsiefni ef við 
á.

Húðerting (liður 
3.2)

2

Húðnæming (liður 
3.4)

1, 1A,1B

Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri — 
váhrif í eitt skipti 
(liður 3.8)

1 … Tilvísun til 
viðbótarleiðbeininga 
um skyndihjálp.
– ef gera þarf 

ráðstafanir þegar 
í stað.“

vi.  Kóði V322 falli brott.

vii.  Í stað kóða V340 komi eftirfarandi:

„V340 Flytjið viðkomandi 
í ferskt loft og hafið 
hann í stellingu sem 
léttir öndun.

Bráð eiturhrif – við 
innöndun 
(liður 3.1)

1, 2, 3, 4

Húðæting (liður 3.2) 1A, 1B, 1C

Næming 
öndunarfæra (liður 
3.4)

1, 1A, 1B

Sértæk eiturhrif á 
marklíffæri — váhrif 
í eitt skipti, erting 
öndunarfæra 
(liður 3.8)

3
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Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri — 
váhrif í eitt skipti, 
sljóvgandi áhrif 
(liður 3.8)

3“

viii.  Kóði V341 falli brott.

ix.  Kóði V350 falli brott.

x.  Í stað kóða V352 komi eftirfarandi:

„V352 Þvoið með miklu 
vatni/...

Bráð eiturhrif — 
um húð (liður 3.1)

1, 2, 3, 4 ...Framleiðandi/
birgir getur tilgreint 
hreinsiefni ef við á 
eða getur mælt með 
öðru efni í undan-
tekningar tilvikum 
ef vatn hentar 
augljóslega ekki.“

Húðerting  
(liður 3.2)

2

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

xi.  Í stað kóða V361, V362 og V363 komi eftirfarandi:

„V361 Farið strax úr fötum 
sem óhreinkast af 
efninu.

Eldfimir vökvar 
(liður 2.6)

1, 2, 3

Bráð eiturhrif — 
um húð (liður 3.1)

1, 2, 3

Húðæting  
(liður 3.2)

1A, 1B, 1C

V362 Farið úr fötum sem 
óhreinkast af efninu

Bráð eiturhrif, um 
húð (liður 3.1)

4

Húðerting  
(liður 3.2)

2

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

V363 Þvoið föt, sem 
óhreinkast af efninu, 
fyrir næstu notkun.

Húðæting  
(liður 3.2)

1A, 1B, 1C“

xii.  Á eftir kóða V363 bætist við eftirfarandi varnaðarsetning:

„V364 Og þvoið fyrir næstu 
notkun.

Bráð eiturhrif, um 
húð (liður 3.1)

1, 2, 3, 4

Húðerting  
(liður 3.2)

2

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B“

xiii.  Í 2. dálki kóða V378 (breyting varðandi „Notið ... til að slökkva eldinn“) – gildir ekki um íslensku 
útgáfuna.
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xiv.  Í stað kóða V301 + V310 og V301 + V312 komi eftirfarandi:

„V301  
+ V310

EFTIR INNTÖKU: 
Hringið umsvifalaust 
í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/...

Bráð eiturhrif 
— við inntöku 
(liður 3.1)

1, 2, 3 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.Ásvelgingarhætta 

(liður 3.10)
1

V301 + 
V312

EFTIR INNTÖKU: 
Hringið í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/... ef 
lasleika verður vart.

Bráð eiturhrif 
— við inntöku 
(liður 3.1)

4 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.“

xv.  Kóðar V302 + V350 falli brott.

xvi.  Í stað kóða V302 + V352 komi eftirfarandi:

„V302  
+ V352

BERIST EFNIÐ Á 
HÚÐ: Þvoið með 
miklu vatni/...

Bráð eiturhrif — 
um húð (liður 3.1)

1, 2, 3, 4 ...Framleiðandi/
birgir getur tilgreint 
hreinsiefni ef við á 
eða getur mælt með 
öðru efni í undan-
tekningar tilvikum 
ef vatn hentar 
augljóslega ekki.“

Húðerting  
(liður 3.2)

2

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

xvii.  Í stað kóða V303 + V361 + V353 komi eftirfarandi:

„V303  
+ V361 
+ V353

BERIST EFNIÐ Á HÚÐ 
(eða í hár): Farið strax 
úr fötum sem óhreinkast 
af efninu. Skolið húðina 
með vatni/Farið í sturtu.

Eldfimir vökvar 
(liður 2.6)

1, 2, 3

Húðæting (liður 3.2) 1A, 1B, 1C“

xviii.  Í stað kóða V304 + V340 komi eftirfarandi:

„V304  
+ V340

EFTIR INNÖNDUN: 
Flytjið viðkomandi í 
ferskt loft og hafið hann 
í stellingu sem léttir 
öndun.

Bráð eiturhrif – við 
innöndun 
(liður 3.1)

1, 2, 3, 4

Húðæting  
(liður 3.2)

1A, 1B, 1C

Næming 
öndunarfæra  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B

Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri — 
váhrif í eitt skipti, 
erting öndunarfæra 
(liður 3.8)

3

Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri – 
váhrif í eitt skipti, 
sljóvgandi áhrif 
(liður 3.8)

3“
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xix.  Kóðar V304 + V341 falli brott.

xx.  Í stað kóða V307 + V311 komi eftirfarandi:

„V308 
+ V311

EF um váhrif eða 
hugsanleg váhrif er 
að ræða: Hringið 
í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/...

Sértæk eiturhrif 
á marklíffæri — 
váhrif í eitt skipti 
(liður 3.8)

1, 2 ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.“

xxi.  Kóði V309 + V311 falli brott.

xxii.  Í stað kóða V342 + V311 komi eftirfarandi:

„V342 
+ V311

Ef vart verður einkenna 
frá öndunarvegi: 
Hringið í EITRUNAR-
MIÐSTÖÐ/lækni/...

Næming 
öndunarfæra 
(liður 3.4)

1, 1A, 1B ...Framleiðandi/birgir 
skal tilgreina hvaða 
aðili gefur viðeigandi 
læknisfræðilega 
ráðgjöf.“

xxiii.  Á eftir kóða V342 + V311 bætast við eftirfarandi varnaðarsetningar:

„V361 
+ V364

Farið þegar úr fötum, 
sem óhreinkast af 
efninu, og þvoið fyrir 
næstu notkun.

Bráð eiturhrif, um 
húð (liður 3.1)

1, 2, 3

V362 
+ V364

Farið úr fötum, sem 
óhreinkast af efninu, 
og þvoið fyrir næstu 
notkun.

Bráð eiturhrif, um 
húð (liður 3.1)

4

Húðerting  
(liður 3.2)

2

Húðnæming  
(liður 3.4)

1, 1A, 1B“

xxiv.  Í stað kóða V370 + V378 komi eftirfarandi:

„V370  
+ V378

Ef eldur kemur upp: 
Notið ... til að slökkva 
eldinn.

Eldfimir vökvar 
(liður 2.6)

1, 2, 3 ...Framleiðandi/
birgir skal tilgreina 
viðeigandi miðil.
– ef vatn eykur 

áhættuna.“
Eldfim, föst efni 
(liður 2.7)

1, 2

Sjálfhvarfgjörn 
efni og blöndur 
(liður 2.8)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F

Loftkveikjandi 
vökvar (liður 2.9)

1

Loftkveikjandi, 
föst efni (liður 
2.10)

1

Efni og blöndur 
sem gefa frá 
sér eldfimar 
lofttegundir við 
snertingu við vatn 
(liður 2.12)

1, 2, 3

Eldmyndandi 
(oxandi) vökvar 
(liður 2.13)

1, 2, 3

Eldmyndandi 
(oxandi), föst efni 
(liður 2.14)

1, 2, 3
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c)  Töflu 6.4 er breytt sem hér segir:

i.  Í stað kóða V410 komi eftirfarandi:

„V410 Hlífið við sólarljósi. Úðabrúsar (liður 2.3) 1,2, 3

Lofttegundir undir 
þrýstingi  
(liður 2.5)

Þjöppuð 
lofttegund
Fljótandi 
lofttegund
Uppleyst 
lofttegund

– má sleppa vegna 
lofttegunda sem 
eru í færanlegum 
gashylkjum í 
samræmi við 
fyrirmæli um pökkun 
V200 í tilmælum 
SÞ, fyrirmyndir að 
reglugerðum, nema 
þær lofttegundir 
geti brotnað (hægt) 
niður eða fjölliðast

Sjálfhitandi efni 
og blöndur  
(liður 2.11)

1, 2

Lífræn peroxíð 
(liður 2.15)

Gerðir A, B, C, 
D, E, F“

ii.  Í stað kóða V412 komi eftirfarandi:

V412 Hlífið við hærri hita en 
50 °C/122 °F.

Úðabrúsar  
(liður 2.3)

1, 2, 3“

iii.  Í stað liða V410 + V403 og V410 + V412 komi eftirfarandi:

„V410  
+ V403

Hlífið við sólarljósi. 
Geymist á vel 
loftræstum stað.

Lofttegundir undir 
þrýstingi  
(liður 2.5)

Þjöppuð 
lofttegund
Fljótandi 
lofttegund
Uppleyst 
lofttegund

– má sleppa vegna 
lofttegunda sem 
eru í færanlegum 
gashylkjum í 
samræmi við 
fyrirmæli um pökkun 
V200 í tilmælum 
SÞ, fyrirmyndir að 
reglugerðum, nema 
þær lofttegundir 
geti brotnað (hægt) 
niður eða fjölliðast

V410 + 
V412

Hlífið við sólarljósi. 
Hlífið við hærri hita en 
50 °C/122 °F.

Úðabrúsar  
(liður 2.3)

1, 2, 3“

3)  Ákvæðum 2. hluta er breytt sem hér segir:

a)  Töflu 1.2 er breytt sem hér segir:

i.  Í stað kóða V210 komi eftirfarandi:

„V210 Tungumál

BG

ES Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

CS
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„V210 Tungumál

DA Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt.

DE Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

ET Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja 
muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

EL

EN Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition 
sources. No smoking.

FR Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes 
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

GA Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile 
adhainte. Ná caitear tobac.

IT Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre 
fonti di accensione. Non fumare.

LV

LT

HU
tartandó. Tilos a dohányzás.

IS Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum 
íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

MT
jaqbdu. Tpejjipx.

NL Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en 
andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

PL

PT Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras 
fontes de ignição. Não fumar.

RO e fierbin i 
alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

SK

SL

FI Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta 
sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

SV Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden.“

ii.  Í stað kóða V223 komi eftirfarandi:

„V223 Tungumál

BG

ES Evitar el contacto con el agua.

CS

DA Undgå kontakt med vand.
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„V223 Tungumál

DE Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

ET Vältida kokkupuudet veega.

EL

EN Do not allow contact with water.

FR Éviter tout contact avec l’eau.

GA Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

IT Evitare qualunque contatto con l’acqua.

LV

LT

HU Nem érintkezhet vízzel.

IS Má ekki komast í snertingu við vatn.

MT

NL Contact met water vermijden.

PL

PT Não deixar entrar em contacto com a água.

RO

SK

SL

FI Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

SV Undvik all kontakt med vatten.“

iii.  Í stað kóða V244 komi eftirfarandi:

„V244 Tungumál

BG

ES Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

CS

DA Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

DE Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

ET Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

EL

EN Keep valves and fittings free from oil and grease.

FR Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

GA Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

IT Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

LV

LT

HU A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.
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„V244 Tungumál

IS Gætið þess að ekki sé feiti og olía á lokum og tengingum.

MT fittings grease.

NL Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

PL

PT Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

RO Feri i valvele i racordurile de ulei 

SK

SL

FI Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

SV Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

iv.  Í stað kóða V251 komi eftirfarandi:

„V251 Tungumál

BG

ES No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

CS

DA Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

DE Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

ET Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

EL

EN Do not pierce or burn, even after use.

FR Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

GA Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

IT Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

LV

LT Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

HU Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

IS Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

MT

NL Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

PL

PT Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

RO Nu perfora i sau arde i, chiar 

SK

SL

FI Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

SV Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

v.  Kóði V281 falli brott.
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vi.  Í stað kóða V284 komi eftirfarandi:

„V284 Tungumál

BG

ES [En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

CS
cest.

DA [I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

DE [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

ET [Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

EL

EN [In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

FR [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de 
protection respiratoire.

GA [Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

IT [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di 
protezione respiratoria.

LV

LT

HU

IS Notið öndunarhlífar [ef loftræsting er ófullnægjandi].

MT

NL [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

PL
ochrony dróg oddechowych.

PT [Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

RO i echipament de 
protec ie respiratorie.

SK

SL

FI Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

SV [Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.’

vii.  Kóði V285 falli brott.

b)  Töflu 1.3 er breytt sem hér segir:

i.  Kóði V307 falli brott.

ii.  Kóði V309 falli brott.

iii.  Í stað kóða V310, V311 og V312 komi eftirfarandi:

„V310 Tungumál

BG

ES
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„V310 Tungumál

CS

DA Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

DE Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

ET Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

FR Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

GA Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

IT Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

LV

LT

HU Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

IS Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/...

MT

NL Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL

PT Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/
médico/…

RO Suna
medic/…

SK

SL

FI Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

SV Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…

V311 Tungumál

BG

ES

CS

DA Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

DE GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

ET Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN Call a POISON CENTER/doctor/…

FR Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

GA Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

IT Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

LV

LT
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V311 Tungumál

HU Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

IS Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/...

MT

NL Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL

PT Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

RO Suna

SK

SL

FI Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

SV Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…

V312 Tungumál

BG

ES
encuentra mal.

CS

DA I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

DE Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

ET Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/
arstiga…

EL

EN Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

FR Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

GA Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

IT Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

LV

LT

HU Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

IS Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/... ef lasleika verður vart.

MT

NL Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL
lekarzem/…

PT Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico/…

RO Suna
i i bine.

SK
CENTRUM/lekára/…
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V312 Tungumál

SL

FI Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee 
pahoinvointia.

SV Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

iv.  Kóði V322 falli brott.

v.  Í stað kóða V340 komi eftirfarandi:

„V340 Tungumál

BG

ES Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración.

CS

DA Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

DE Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

ET Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti 
hingata.

EL

EN Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

FR Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle 
peut confortablement respirer.

GA Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé 
anáil a tharraingt go réidh.

IT Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 
favorisca la respirazione.

LV

LT

HU
kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

IS Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun.

MT

NL De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk 
kan ademen.

PL
mu warunki do swobodnego oddychania.

PT Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não 
dificulte a respiração.

RO Transporta i persoana la aer liber i men ine i-o într-o pozi
pentru respira ie.

SK

SL

FI Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

SV Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

vi.  Kóði V341 falli brott.



25.9.2014 Nr. 54/433EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

vii.  Kóði V350 falli brott.

viii.  Í stað kóða V352 komi eftirfarandi:

„V352 Tungumál

BG

ES Lavar con abundante agua/…

CS

DA Vask med rigeligt vand/…

DE Mit viel Wasser/…/waschen.

ET Pesta rohke veega/…

EL

EN Wash with plenty of water/…

FR Laver abondamment à l’eau/…

GA Nigh le neart uisce/…

IT Lavare abbondantemente con acqua/…

LV

LT Plauti dideliu vandens kiekiu/…

HU

IS Þvoið með miklu vatni/...

MT

NL Met veel water/… wassen.

PL

PT Lavar abundantemente com água/…

RO

SK

SL Umiti z veliko vode/…

FI Pese runsaalla vedellä/…

SV Tvätta med mycket vatten/…“

viii.a  Í stað kóða V361 komi eftirfarandi:

„V361 Tungumál

BG

ES Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

CS

DA Alt tilsmudset tøj tages straks af.

DE Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

ET Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

EL

EN Take off immediately all contaminated clothing.

FR Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

GA Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.
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„V361 Tungumál

IT Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

LV

LT

HU Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

IS Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu.

MT

NL Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL

PT Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

RO Scoate

SK

SL

FI Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

SV Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

ix.  Í stað kóða V362 komi eftirfarandi:

„V362 Tungumál

BG

ES Quitar las prendas contaminadas.

CS

DA Alt tilsmudset tøj tages af.

DE Kontaminierte Kleidung ausziehen.

ET Võtta saastunud rõivad seljast.

EL

EN Take off contaminated clothing.

FR Enlever les vêtements contaminés.

GA Bain díot aon éadaí éillithe.

IT Togliere gli indumenti contaminati.

LV

LT

HU A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

IS Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

MT

NL Verontreinigde kleding uittrekken.

PL

PT Retirar a roupa contaminada.

RO Scoate

SK

SL

FI Riisu saastunut vaatetus.

SV Ta av nedstänkta kläder.“
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x.  Á eftir kóða V363 bætist við eftirfarandi varnaðarsetning:

„V364 Tungumál

BG

ES Y lavarlas antes de volver a usarlas.

CS

DA Og vaskes inden genanvendelse.

DE Und vor erneutem Tragen waschen.

ET Ja pesta enne korduskasutust.

EL

EN And wash it before reuse.

FR Et les laver avant réutilisation.

GA Agus nigh iad sula ndéanfar iad a athúsáid.

IT E lavarli prima di indossarli nuovamente.

LV

LT

HU

IS Og þvoið fyrir næstu notkun.

MT

NL En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

PL

PT E lavar antes de voltar a usar.

RO i înainte de reutilizare.

SK

SL In jih oprati pred ponovno uporabo.

FI Ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

SV Och tvätta dem innan de används igen.“

xi.  Í stað kóða V378 komi eftirfarandi:

„V378 Tungumál

BG

ES Utilizar… para la extinción.

CS

DA Anvend…til brandslukning.

DE … zum Löschen verwenden.

ET Kustutamiseks kasutada…

EL

EN Use… to extinguish.

FR Utiliser… pour l’extinction.

GA Úsáid … le haghaidh múchta.
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„V378 Tungumál

IT Utilizzare….per estinguere.

LV

LT Gesinimui naudoti …

HU Oltásra …használandó.

IS Notið ... til að slökkva eldinn.

MT

NL Blussen met …

PL

PT Para extinguir utilizar….

RO A se utiliza… pentru a stinge.

SK

SL Za gašenje se uporabi…

FI Käytä palon sammuttamiseen…

SV Släck med…“

xii.  Í stað kóða V301 + V310 og V301 + V312 komi eftirfarandi:

„V301  
+ V310

Tungumál

BG

ES EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

CS

DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/
læge/…

DE BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/
anrufen.

ET ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

FR EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/
un médecin/…

GA MÁ SHLOGTAR: Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

IT IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/…

LV

LT

HU LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/
orvoshoz/….
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„V301  
+ V310

Tungumál

IS EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/...

MT
tabib/…

NL NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL

PT EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

RO ÎN CAZ DE ÎNGHI IRE: suna i imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

SK
CENTRUM/lekára/…

SL

FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

SV VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
läkare/…

V301  
+ V312

Tungumál

BG

ES
médico/…/si la persona se encuentra mal.

CS

DA I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en 
GIFTINFORMATION/læge/…/

DE BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/…/anrufen.

ET ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.
FR EN CAS D’INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/

en cas de malaise.

GA MÁ SHLOGTAR: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/… mura 
mbraitheann tú go maith.

IT IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico/…/in caso di malessere.

LV

LT

HU LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….
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V301  
+ V312

Tungumál

IS EFTIR INNTÖKU: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/... ef lasleika 
verður vart.

MT

NL NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… 
raadplegen.

PL

PT EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO 
DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

RO ÎN CAZ DE ÎNGHI IRE: suna i la un CENTRU DE INFORMARE 
i i bine.

SK

SL
zdravnika/…/.

FI JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

SV VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

xiii.  Kóðar V302 + V350 falli brott.

xiv.  Í stað kóða V302 + V352 komi eftirfarandi:

„V302  
+ V352

Tungumál

BG

ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/…

CS

DA VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/…

DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen.

ET NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega/…

EL

EN IF ON SKIN: Wash with plenty of water/…

FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/…

GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart gallúnaí agus 
uisce é.

IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con 
acqua/…

LV

LT PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu/…

HU

IS BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni/...

MT

NL BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.

PL
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„V302  
+ V352

Tungumál

PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com 
água/…

RO

SK

SL

FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä/…

SV VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…“

xv.  Í stað kóða V303 + V361 + V353 og V304 + V340 komi eftirfarandi:

„V303  
+ V361  
+ V353

Tungumál

BG

ES EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

CS

DA VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. 
Skyl/brus huden med vand.

DE BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

ET NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik 
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

EL

EN IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse 
skin with water/shower.

FR EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se 
doucher.

GA I gCÁS TEAGMHÁLA LEIS AN gCRAICEANN (nó le gruaig): Bain díot 
láithreach na héadaí éillithe go léir. Sruthlaigh an craiceann le huisce/glac 
cithfholcadh.

IT IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere 
immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una 
doccia.

LV

LT

HU

IS BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af 
efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu.

MT

NL BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding 
onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

PL

prysznicem.
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„V303  
+ V361  
+ V353

Tungumál

PT SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar 
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um 
duche.

RO
i du .

SK

SL

FI JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus 
välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.

SV VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Skölj huden med vatten/duscha.

V304  
+ V340

Tungumál

BG

ES EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

CS

DA VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vejrtrækningen lettes.

DE BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte 
Atmung sorgen.

ET SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida 
asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

EL

EN IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

FR EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer.

GA MÁ IONANÁILTEAR: Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é 
compordach.

IT IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

LV

LT

HU
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

IS EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu 
sem léttir öndun.
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V304  
+ V340

Tungumál

MT

NL NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat 
deze gemakkelijk kan ademen.

PL

warunki do swobodnego oddychania.

PT EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e 
mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

RO ÎN CAZ DE INHALARE: transporta i persoana la aer liber i men ine i-o într-o 
pozi ie.

SK

SL

FI JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 
varmista vaivaton hengitys.

SV VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen 
underlättas.“

xvi.  Kóðar V304 + V341 falli brott.

xvii.  Í stað kóða V307 + V311 komi eftirfarandi:

„V308  
+ V311

Tungumál

BG

ES EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE 

CS

DA VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en 
GIFTINFORMATION/læge/…

DE BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/
Arzt/…/anrufen.

ET Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/…

FR EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/…

GA I gCÁS nochta nó má mheastar a bheith nochtaithe: Cuir glao ar IONAD 
NIMHE/ar dhoctúir/…

IT In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/…

LV

LT
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„V308  
+ V311

Tungumál

HU Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

IS EF um váhrif eða hugsanleg váhrif er að ræða: Hringið í 
EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni/...

MT
tabib/…

NL NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL

PT EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: contacte um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

RO i la un CENTRU DE 

SK PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ 

SL
ZASTRUPITVE/zdravnika/…

FI Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

SV Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

xviii.  Kóði V309 + V311 falli brott.

xix.  Í stað kóða V342 + V311 komi eftirfarandi:

„V342  
+ V311

Tungumál

BG

ES
médico/…

CS

DA Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

DE Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/
anrufen.

ET Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

EL

EN If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/…

FR En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un 
médecin/…

GA I gCÁS siomtóm riospráide: Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

IT In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un 
medico/…

LV
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„V342  
+ V311

Tungumál

LT

HU Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/
orvoshoz/….

IS Ef vart verður einkenna frá öndunarvegi: Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ/
lækni/...

MT
tabib/…

NL Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

PL

PT Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 
ANTIVENENOS/médico/…

RO În caz de simptome respiratorii: suna i la un CENTRU DE INFORMARE 

SK
CENTRUM/lekára/…

SL
zdravnika/…

FI Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/
lääkäriin/…

SV Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
läkare/…“

xx.  Á eftir kóða V342 + V311 bætast við eftirfarandi varnaðarsetningar:

„V361  
+ V364

Tungumál

BG

ES Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas.

CS

DA Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

DE Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen 
waschen.

ET Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

EL

EN Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.

FR Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation.

GA Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir agus nigh iad roimh iad a athúsáid.

IT Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di 
indossarli nuovamente.

LV

LT
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„V361  
+ V364

Tungumál

HU
ki kell mosni.

IS Farið þegar úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

MT
tilbishom.

NL Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze 
opnieuw te gebruiken.

PL

PT Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

RO Scoate i spala i-o înainte de 
reutilizare.

SK
vyperte.

SL

FI Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

SV Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

V362  
+ V364

Tungumál

BG

ES Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

CS

DA Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

DE Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

ET Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

EL

EN Take off contaminated clothing and wash it before reuse.

FR Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

GA Bain díot aon éadaí éillithe agus nigh iad roimh iad a athúsáid.

IT Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli 
nuovamente.

LV

LT

HU

IS Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun.

MT

NL Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te 
gebruiken.

PL

PT Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

RO Scoate i spala i-o înainte de reutilizare.

SK
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V362  
+ V364

Tungumál

SL

FI Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

SV Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.“

xxi.  Í stað kóða V370 + V378 komi eftirfarandi:

„V370  
+ V378

Tungumál

BG

ES En caso de incendio: Utilizar… para la extinción.

CS

DA Ved brand: Anvend… til brandslukning.

DE Bei Brand: … zum Löschen verwenden.

ET Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks…

EL

EN In case of fire: Use… to extinguish.

FR En cas d’incendie: Utiliser… pour l’extinction.

GA I gcás dóiteáin: Úsáid … le haghaidh múchta.

IT In caso d’incendio: utilizzare…per estinguere.

LV

LT Gaisro atveju: gesinimui naudoti …

HU

IS Ef eldur kemur upp: Notið ... til að slökkva eldinn.

MT

NL In geval van brand: blussen met …

PL

PT Em caso de incêndio: para extinguir utilizar….

RO În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.

SK

SL

FI Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen…

SV Vid brand: Släck med…“
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V. VIÐAUKI

Ákvæðum V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:

a)  Í 2. dálki liðar 1.2. komi orðin „Úðabrúsar, 1. og 2. hættuundirflokkar“ í stað „Eldfimir úðabrúsar, 1. og 2. 
hættuundirflokkur“.

b)  Eftirfarandi orð bætast við eftir lið 2.2 í lið 1.6: Eldfimar lofttegundir, 2. hættuundirflokkur:

 „liður 2.3: Úðabrúsar, 3. hættuundirflokkur“.

2)  Í stað liðar 3.1 í 3. hluta komi eftirfarandi:

 „3.1.    TÁKN: UMHVERFI

Hættumerki
(1)

Hættuflokkur og hættuundirflokkur
(2)

HSK09 Liður 4.1

Hættulegt fyrir vatnsumhverfi

– Undirflokkur bráðrar hættu: Bráð hætta 1

– Undirflokkar langvinnrar hættu: Langvinn hætta 1, langvinn hætta 2

 Hættumerki er ekki tilskilið fyrir eftirfarandi flokka og undirflokka umhverfishættu:

 Liður 4.1: Hættulegt fyrir vatnsumhverfi — undirflokkar langvinnrar hættu. Langvinn hætta 3, langvinn hætta 4.“

______
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VI. VIÐAUKI

Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Ákvæðum 1. hluta er breytt sem hér segir:

a)  Í stað eftirfarandi línu í töflu 1.1:

„Eldfim lofttegund Eldf. loftt. 1 (Flam. Gas 1)
Eldf. loftt. 2 (Flam. Gas 2)“

 komi

„Eldfim lofttegund Eldf. loftt. 1 (Flam. Gas 1)
Eldf. loftt. 2 (Flam. Gas 1)
Efnafr. óstöð. loftt. A (Chem. Unst. Gas A)
Efnafr. óstöð. loftt. B (Chem. Unst. Gas B)“

b)  Í stað eftirfarandi línu í töflu 1.1:

„Eldfimt úðaefni Eldf. úðaefni 1 (Flam. Aerosol 1)
Eldf. úðaefni 2 (Flam. Aerosol 2)“

 komi

„Úðaefni úðaefni 1 (Aerosol 1)
úðaefni 2 (Aerosol 2)
úðaefni 3 (Aerosol 3)“

c)  Í stað inngangsmálsgreinar liðar 1.1.2.1.2 komi eftirfarandi:

 „Hættusetningarnar sem eru notaðar í samræmi við b-lið 13. gr. eru tilgreindar í samræmi við III. viðauka. 
Að auki er bókstöfum bætt við þriggja tölustafa hættusetningakóðann fyrir tilteknar hættusetningar til frekari 
aðgreiningar. Eftirfarandi viðbótarkóðar eru notaðir:“

d)  Í lið 1.2.3 komi eftirfarandi í stað fyrsta liðar:

 „Hættusetningar H360 og H361 gefa til kynna almennar áhyggjur með tilliti til áhrifa á frjósemi og/eða 
þroskun: „Getur haft skaðleg áhrif/Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði”. 
Samkvæmt viðmiðununum getur hættusetningin sem gefur til kynna þann eiginleika sem veldur áhyggjum 
komið í stað almennu hættusetningarinnar, í samræmi við lið 1.1.2.1.2. Ef ekki er minnst á aðra aðgreiningu 
er það vegna gagna sem ekki sanna að slík áhrif séu fyrir hendi, gagna sem eru ófullnægjandi eða vöntunar á 
gögnum, og gilda skyldurnar í 3. mgr. 4. gr. um þá aðgreiningu.

2)  Í töflu 3.1. í 3. hluta er viðbótarhættusetningin ESB-H006 felld út vegna efnisins sem hefur skrárnúmerið 601-
015-00-0.

______
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VII. VIÐAUKI

Ákvæðum VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 er breytt sem hér segir:

1)  Í töflu 1.2. er eftirfarandi lína felld brott:

„H6 ESB-H006“

2)  Í stað 4. athugasemdar neðan við töflu 1.1 komi eftirfarandi:

 „4. athugasemd:

 „Hættusetningar H360 og H361 gefa til kynna almennar áhyggjur með tilliti til áhrifa á frjósemi og/eða þroskun: 
„Getur haft skaðleg áhrif/Grunað um að hafa skaðleg áhrif á frjósemi eða börn í móðurkviði”. Samkvæmt 
viðmiðununum getur hættusetningin sem gefur til kynna þann eiginleika sem veldur áhyggjum komið í stað 
almennu hættusetningarinnar, í samræmi við lið 1.1.2.1.2 í VI. viðauka. Ef ekki er minnst á aðra aðgreiningu 
er það vegna gagna sem ekki sanna að slík áhrif séu fyrir hendi, gagna sem eru ófullnægjandi eða vöntunar á 
gögnum, og gilda skyldurnar í 3. mgr. 4. gr. um þá aðgreiningu.

________________________


