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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/1677 

frá 31. ágúst 2020 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og 

pökkun efna og blandna til þess að bæta framkvæmanleika upplýsingakrafna sem tengjast viðbúnaði í 

neyðartilvikum sem varða lýðheilsu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 4. mgr. 45. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/542 (2) í því skyni að 

bæta við tilteknum kröfum að því er varðar framlagningu upplýsinga um viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu 

og til að bæta við „einkvæmu formúluauðkenni“ í viðbótarupplýsingarnar sem koma fram á merkimiða hættulegrar 

blöndu. Kröfunum var breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/11 (3). Innflytjendum og 

eftirnotendum er skylt að byrja að fara að þessum kröfum í áföngum samkvæmt tímaáætlun um reglufylgni þar sem 

dagsetning setningar blöndu á markað fer eftir fyrirhugaðri notkun hennar. 

2) Áhyggjur hafa vaknað hjá ýmsum atvinnugreinum að því er varðar framkvæmanleika upplýsingakrafna sem tengjast 

viðbúnaði í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu í tilteknum tilvikum, nánar tiltekið að því er varðar vandkvæði við að 

vita nákvæma samsetningu blandna í tilvikum þar sem hráefni með mjög breytilega eða óþekkta samsetningu eru notuð 

við framleiðslu blöndunnar, í tilvikum þar sem mjög svipaðir efnisþættir eiturefnafræðilega séð, sem koma frá mörgum 

ólíkum birgjum, eru notaðir saman í sömu framleiðslulínunni eða í tilvikum þar sem um er að ræða flóknar 

aðfangakeðjur. Að því er varðar sérhannaðar blöndur hafa einnig vaknað áhyggjur um að ómögulegt sé að vita fyrirfram 

nákvæmlega hvaða sérhönnuðu blöndur verða settar á markað. 

3) Nauðsynlegt er að taka á aðstæðum þar sem mismunandi en mjög svipaðir efnisþættir eiturefnafræðilega séð eru notaðir 

í blöndu og þegar ekki vitað er hvaða efnisþáttur er til staðar í tiltekinni blöndu sem sett er á markað á tilteknum tíma. 

Til að tryggja að unnt sé að uppfylla kröfurnar um viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu á tilhlýðilegan hátt í 

raun ætti að heimila innflytjendum og eftirnotendum að safna eiturefnafræðilega líkum efnisþáttum blöndu saman í hóp 

jafngildra efnisþátta og veita upplýsingar um heildarstyrk þessara efnisþátta sem eru til staðar í blöndunni án þess að 

þurfa að tilgreina styrkinn fyrir hvern þeirra um sig. Til að gera eitrunarmiðstöðvum kleift að móta viðeigandi viðbúnað 

í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu ætti einungis að raða efnisþáttum saman í hóp jafngildra efnisþátta ef flokkun 

þeirra m.t.t. áhrifa þeirra á heilbrigði og eðlisrænna áhrifa er sú sama og ef hættugreining og viðbótarupplýsingar um 

hættu eru þær sömu fyrir allar mögulegar samsetningar endanlegrar blöndu sem verður til og inniheldur þessa efnisþætti. 

Að því er varðar efnisþætti sem eru flokkaðir í tiltekna hættuflokka ætti einnig að vera nauðsynlegt að þeir hafi sama 

tæknilega hlutverkið og sömu eiturefnafræðilegu eiginleikana til að unnt sé að raða þeim saman.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 379, 13.11.2020, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2021 

frá 19. mars 2021 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. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/542 frá 22. mars 2017 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  

nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna með því að bæta við viðauka um samræmdar upplýsingar um viðbúnað í 

neyðartilvikum sem varða lýðheilsu (Stjtíð. ESB L 78, 23.3.2017, bls. 1). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/11 frá 29. október 2019 um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna að því er varðar upplýsingar um viðbúnað í neyðartilvikum sem 

varða lýðheilsu (Stjtíð. ESB L 6, 10.1.2020, bls. 8). 
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4) Til að taka á tilteknum erfiðleikum sem upp komu hjá geirum fyrir gifs, tilbúna steinsteypu og sement og til að gera 

þeim kleift að uppfylla kröfur varðandi viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu án þess að dregið sé úr 

öryggisstigi ætti að vera mögulegt að leggja fram upplýsingar um viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu, sem 

varða tilteknar staðlaðar blöndur innan þessara þriggja geira, með tilvísun í staðlaða samsetningu. Til að gera 

eitrunarmiðstöðvum kleift að móta viðeigandi viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu ætti þessi möguleiki þó 

eingöngu að vera í boði í tilvikum þar sem flokkun blöndunnar breytist ekki í samræmi við samsetningu blöndunnar 

innan styrkbilanna sem eru tilgreind í staðalformúlunni og þar sem upplýsingar um samsetningu eru a.m.k. jafn ítarlegar 

og upplýsingarnar sem eru á öryggisblaði blöndunnar sem er útbúið í samræmi við 31. gr. reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 (hér á eftir nefnt öryggisblað) (4). Ef upplýsingarnar á öryggisblaðinu eru ítarlegri en 

upplýsingarnar um samsetninguna í staðalformúlunni ætti innflytjendum og eftirnotendum að vera skylt að tilkynna 

upplýsingarnar á öryggisblaðinu í staðinn. 

5) Til að taka á tilteknum erfiðleikum sem búist er við varðandi tiltekin eldsneyti og að teknu tilliti til þess að eldsneyti, 

sem eru sett á markað, eru alla jafna í samræmi við tæknistaðal og að eitrunarmiðstöðvar hafa tilkynnt um fá 

eitrunartilvik vegna eldsneytis ætti að vera unnt, þangað til hentugri lausn finnst, að leggja fram upplýsingar um 

viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu með tilvísun í upplýsingarnar sem eru á öryggisblaðinu sem og allar 

aðrar þekktar upplýsingar um efnasamsetningu vörunnar. 

6) Til að svara eftirspurn neytenda eftir mjög sérstökum litbrigðum í málningu eru framleiðendur efnasamsetninga 

stundum beðnir um að setja saman og afhenda málningu á sérhönnuðum grundvelli á sölustað. Þessi sérhannaða 

málning getur verið með nánast ótakmarkaðan fjölda mismunandi samsetninga. Til að uppfylla kröfurnar um viðbúnað í 

neyðartilvikum sem varða lýðheilsu í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 yrði framleiðendum sérhannaðrar 

málningar því skylt, án allra ráðstafana til mildunar, að leggja annaðhvort fram upplýsingar um og búa til einkvæm 

formúluauðkenni (UFI-kóða) fyrir fram fyrir málningu í miklu magni og í öllum mögulegum litasamsetningum og e.t.v. 

yrðu margar þeirra í reynd aldrei afhentar eða fresta hverri afhendingu þangað til upplýsingarnar hafa verið lagðar fram 

og UFI-kóðinn hefur verið búinn til. Hvor aðferðin um sig myndi leggja óhóflegar byrðar á iðnaðinn fyrir sérhannaða 

málningu, einkum lítil og meðalstór fyrirtæki, án þess að öryggisstigið batni verulega. 

7) Eitrunarmiðstöðvar hafa ekki tilkynnt um umtalsverðan fjölda slysa í tengslum við málningu. Í ljósi þess að áhættan er 

greinilega minni, samanborið við aðrar blöndur, er réttlætanlegt að leyfa sveigjanlegri aðferð þar eð slíkt myndi ekki 

draga úr núverandi öryggisstigi. 

8) Því er rétt að kveða á um þann möguleika að undanskilja sérhannaða málningu frá tilkynningarskyldunni í VIII. viðauka 

og frá kröfunni um að búa til UFI-kóða. Í því tilviki þó ættu einstakar blöndur, sem sérhönnuð málning inniheldur, að 

falla áfram undir allar kröfurnar í þeim viðauka til að gera eitrunarmiðstöðvum kleift að móta viðeigandi viðbúnað í 

neyðartilvikum sem varða lýðheilsu. Samhliða þessari reglugerð breytir framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2020/1676 (5) 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 til að bæta við nýrri reglu, ef um er að ræða sérhannaða 

málningu sem engin framlagning í samræmi við VIII. viðauka hefur verið gerð fyrir og enginn samsvarandi UFI-kóði 

hefur verið búinn til fyrir, þar sem þess er krafist að UFI-kóðar allra einstakra blandna, sem sérhannaða málningin 

inniheldur, skuli tilgreindir á merkimiða sérhönnuðu málningarinnar ásamt viðkomandi styrk hverrar slíkrar blöndu með 

UFI-kóða sem er til staðar í styrk yfir 5%. 

9) Miðað við fjölda breytinga á VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 þykir rétt að skipta út öllum viðaukanum í 

þágu lagalegs skýrleika. 

10) Að teknu tilliti til þess að dagsetningin fyrir reglufylgni að því er varðar blöndur fyrir notkun neytenda og fagmanna,  

1. janúar 2021 sem mælt er fyrir um í VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008, nálgast og að þessi reglugerð 

gerir öllum geirum kleift að fara að þeim viðauka ætti þessi reglugerð að öðlast gildi eins fljótt og auðið er. 

11) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1272/2008 til samræmis við það. 

  

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því 

er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á 

reglugerð ráðsins (EBE) nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE og 

tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB (Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1). 

(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/1676 frá 31. ágúst 2020 um breytingu á 25. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna að því er varðar sérhannaða málningu (Stjtíð. ESB L 379, 

13.11.2020, bls. 1). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað VIII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 kemur viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 31. ágúst 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  



Nr. 26/306 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.4.2021 

 

VIÐAUKI 

„VIII. VIÐAUKI 

SAMRÆMDAR UPPLÝSINGAR UM VIÐBÚNAÐ Í NEYÐARTILVIKUM SEM VARÐA LÝÐHEILSU OG 

FORVARNARRÁÐSTAFANIR 

A-HLUTI 

ALMENNAR KRÖFUR 

1. BEITING 

1.1. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja á markað blöndur til nota fyrir neytendur, í skilningi liðar 2.4 í A-hluta þessa 

viðauka, skulu fara að ákvæðum þessa viðauka frá 1. janúar 2021. 

1.2. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja á markað blöndur til nota í atvinnuskyni, í skilningi liðar 2.4 í A-hluta þessa 

viðauka, skulu fara að ákvæðum þessa viðauka frá 1. janúar 2021. 

1.3. Innflytjendur og eftirnotendur sem setja á markað blöndur til nota í iðnaði eða blöndur sem endanleg notkun á fellur 

ekki undir tilkynningu, í skilningi liðar 2.4 í A-hluta þessa viðauka, skulu fara að ákvæðum þessa viðauka frá  

1. janúar 2024. 

1.4. Ekki er gerð krafa um að innflytjendur og eftirnotendur, sem hafa lagt upplýsingar varðandi hættulegar blöndur fyrir 

stofnun sem var tilnefnd í samræmi við 1. mgr. 45. gr. fyrir þær dagsetningar beitingar sem nefndar eru í liðum 1.1, 1.2 

og 1.3, sem eru ekki í samræmi við þennan viðauka, fari að ákvæðum þessa viðauka fyrir 1. janúar 2025 að því er 

varðar þær blöndur. 

1.5. Ef ein af breytingunum sem lýst er í lið 4.1 í B-hluta þessa viðauka verður fyrir 1. janúar 2025 skulu innflytjendur og 

eftirnotendur fara að ákvæðum þessa viðauka, þrátt fyrir lið 1.4., áður en þeir setja þá blöndu, eins og henni var breytt, 

á markað. 

2. MARKMIÐ, GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

2.1. Í þessum viðauka eru settar fram þær kröfur sem innflytjendur og eftirnotendur sem setja blöndur á markað, hér á eftir 

nefndir framleggjendur, skulu uppfylla að því er varðar framlagningu upplýsinga til þess að tilnefndu stofnanirnar hafi 

aðgengi að upplýsingunum sem þær þurfa til að sinna verkefnunum sem þær bera ábyrgð á skv. 45. gr. 

2.2. Þessi viðauki gildir ekki um blöndur til vísindalegra rannsókna og þróunar og um blöndur til rannsókna og þróunar á 

vörum og vinnslu, eins og skilgreint er í 22. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006. 

Þessi viðauki gildir ekki um blöndur sem eru flokkaðar eingöngu með tilliti til einnar eða fleiri af eftirfarandi hættum: 

1) Lofttegundir undir þrýstingi. 

2) Sprengifim efni (óstöðug, sprengifim efni og deiliflokkar 1.1 til 1.6). 

2.2a. Ef um er að ræða sérhannaða málningu geta framleggjendur kosið, með fyrirvara um 8. mgr. 25. gr., að leggja ekki 

fram upplýsingar og búa ekki til einkvæmt formúluauðkenni í samræmi við þennan viðauka. 

2.3. Ef um er að ræða blöndur sem endanleg notkun á fellur ekki undir tilkynningu eða blöndur sem settar eru á markað 

eingöngu til nota í iðnaði geta framleggjendur kosið takmarkaða framlagningu í stað framlagningar samkvæmt 

almennum kröfum, í samræmi við annan undirlið í lið 3.1. í B-hluta, að því tilskildu að skjótt aðgengi að ítarlegum 

viðbótarupplýsingum um vöruna sé tryggt í samræmi við lið 1.3 í þeim hluta. 

2.4. Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „blanda til nota fyrir neytendur“: blanda sem er ætluð til notkunar fyrir neytendur, annaðhvort ein og sér eða sett í 

aðra blöndu sem er ætluð til notkunar fyrir neytendur og fellur undir upplýsingakröfurnar í 45. gr.,  
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2) „blanda til nota í atvinnuskyni“: blanda sem er ætluð til notkunar af fagfólki en ekki á iðnaðarstöðvum, annað hvort 

ein og sér eða sett í aðra blöndu sem er ætluð til notkunar af fagfólki en ekki á iðnaðarstöðvum og fellur undir 

upplýsingakröfurnar í 45. gr., 

3) „blanda til nota í iðnaði“: blanda sem er eingöngu ætluð til notkunar á iðnaðarstöðvum, 

4) „blanda sem endanleg notkun á fellur ekki undir tilkynningu“: blanda sem er sett í aðra blöndu og sú síðarnefnda er 

ætluð til notkunar af neytendum eða fagfólki en fellur ekki undir upplýsingakröfurnar í 45. gr., 

5) „sérhönnuð málning“: málning sem er sett saman í takmörkuðu magni á sérsniðnum grundvelli fyrir einstaka 

neytendur eða fagmenn á sölustað með litun eða blöndun lita. 

Ef blöndur eru notaðar í fleiri en einum tilgangi skal uppfylla kröfur fyrir allar viðkomandi notkunarflokka. 

3. FRAMLAGNINGARKRÖFUR 

3.1. Áður en framleggjendur setja blöndur á markað skulu þeir veita stofnunum sem tilnefndar eru skv. 1. mgr. 45. gr. (hér á 

eftir nefndar tilnefndar stofnanir) upplýsingar sem varða blöndur, sem eru flokkaðar sem hættulegar á grundvelli áhrifa 

þeirra á heilbrigði eða eðlisrænna áhrifa þeirra, í aðildarríkinu eða aðildarríkjunum þar sem blandan er sett á markað. 

Framlagningin skal innihalda upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í B-hluta. Þær skulu lagðar fram með rafrænni 

aðferð á XML-sniði sem Efnastofnunin lætur í té og gerir aðgengilegt án endurgjalds. 

3.2. Ef tilnefnd stofnun leggur fram rökstudda beiðni til framleggjandans, eftir viðtöku framlagningar samkvæmt lið  

3.1, þess efnis að viðbótarupplýsinga eða nánari útlistunar sé þörf til að tilnefnda stofnunin geti sinnt verkefnunum sem 

hún ber ábyrgð á skv. 45. gr. skal framleggjandinn veita nauðsynlegu upplýsingarnar eða nánari útlistunina sem óskað 

er eftir án ótilhlýðilegrar tafar. 

3.3. Framlagningin skal vera á opinberu tungumáli eða tungumálum þess aðildarríkis eða aðildarríkja þar sem blandan er 

sett á markað nema hlutaðeigandi aðildarríki kveði á um annað. 

3.4. Fyrirhugaðri notkun blöndunar skal lýst í samræmi við samræmt vöruflokkunarkerfi sem Efnastofnunin lætur í té. 

3.5. Ef skilyrðin sem mælt er fyrir um í lið 4.1 í B-hluta eru uppfyllt skal uppfærsla á framlagningu gerð án ótilhlýðilegrar 

tafar. 

4. HÓPFRAMLAGNING 

4.1. Heimilt er að leggja fram eina framlagningu fyrir fleiri en eina blöndu ef allar blöndur í hópnum hafa sömu flokkun 

varðandi heilbrigðishættur og eðlisrænar hættur. Slík framlagning skal nefnd „hópframlagning“. 

4.2. Hópframlagningu skal eingöngu heimila ef allar blöndur í hópnum innihalda sömu efnisþætti (eins og tilgreint er í lið 

3.2 í B-hluta) og ef tilkynnt styrkbil fyrir hvern og einn efnisþátt er eins fyrir allar blöndur (eins og kveðið er á um í lið 

3.4 í B-hluta). 

4.3. Þrátt fyrir lið 4.2 skal einnig heimila hópframlagningu ef munurinn á samsetningu ólíkra blandna í hópnum varðar 

eingöngu ilmvatn eða ilmefni, að því tilskildu að heildarstyrkur mismunandi ilmvatna, sem hver blanda inniheldur, fari 

ekki yfir 5%. 

4.4. Ef um er að ræða hópframlagningu skal veita upplýsingarnar sem krafist er í B-hluta fyrir hverja blöndu í hópnum, eftir 

atvikum. 

5. EINKVÆMT FORMÚLUAUÐKENNI (UFI-kóði) 

5.1. Framleggjandinn skal búa til einkvæmt formúluauðkenni (hér á eftir nefnt „UFI-kóði“), með rafrænni aðferð sem 

Efnastofnunin gerir aðgengilega. UFI-kóði er einkvæmur alstafakóði sem tengir upplýsingarnar sem voru lagðar fram 

um samsetningu blöndu eða hóps blandna við ákveðna blöndu eða hóp blandna á ótvíræðan hátt. Úthlutun UFI-kóða er 

endurgjaldslaus.  
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Búinn skal til nýr UFI-kóði ef breyting í samsetningu blöndunnar, eða hóps blandna, uppfyllir eitt eða fleiri skilyrðanna 

sem mælt er fyrir um í a-, b- og c-lið fjórða undirliðar í fyrsta undirlið í lið 4.1 í B-hluta eða, eftir atvikum, eitt eða 

fleiri skilyrðanna sem mælt er fyrir um í öðrum undirlið þess liðar. 

Þrátt fyrir annan undirlið þessa liðar skal ekki krafist nýs UFI-kóða fyrir blöndur í hópframlagningu sem innihalda 

ilmvötn að því tilskildu að breytingin í samsetningunni varði eingöngu þau ilmvötn eða viðbót nýrra ilmvatna. 

Þrátt fyrir annan undirlið þessa liðar skal ekki krafist nýs UFI-kóða ef breyting, sem uppfyllir skilyrðið sem gert er ráð 

fyrir í a-lið fjórða undirliðar í fyrsta undirlið í lið 4.1 í B-hluta, varðar eingöngu einn eða fleiri efnisþætti sem raðað er 

saman í hóp jafngildra efnisþátta sem er þegar með í framlagningunni í samræmi við lið 3.5 í B-hluta. 

5.2. Á undan kóðanum skal standa upphafsstafaorðið „UFI“ í hástöfum og tvípunktur þar á eftir („UFI:“) og það skal vera 

vel sýnilegt, læsilegt og óafmáanlega merkt. 

5.3. Í stað þess að UFI-kóðinn komi fram í viðbótarupplýsingunum á merkimiðanum er framleggjandanum heimilt að velja 

að prenta eða festa hann á innri umbúðir og skal hann staðsettur með hinum merkingaratriðunum. 

Ef innri umbúðir eru annaðhvort þannig í laginu eða það litlar að það er ógerlegt að festa UFI-kóðann á þær er 

framleggjandanum heimilt að prenta eða festa hann á ystu umbúðir og skal hann staðsettur með hinum merkingar-

atriðunum. 

Ef um er að ræða blöndur sem eru ekki í umbúðum skal UFI-kóðinn tilgreindur á öryggisblaðinu eða hafður með á 

eintaki af merkingaratriðunum, sem um getur í 3. mgr. 29. gr., eftir því sem við á. 

Ef um er að ræða blöndur í umbúðum sem eru afhentar til notkunar á iðnaðarstöð getur framleggjandinn kosið að 

tilgreina UFI-kóðann á öryggisblaðinu í stað þess að hann komi fram á merkimiðanum eða á umbúðunum. 

6. SNIÐ OG TÆKNILEGUR STUÐNINGUR VIÐ FRAMLAGNINGU UPPLÝSINGA 

6.1. Efnastofnunin skal tilgreina, viðhalda og uppfæra UFI-kóðasmiðinn, XML-sniðin fyrir framlagningu og samræmt 

vöruflokkunarkerfi og gera þau aðgengileg án endurgjalds á vefsetri sínu. 

6.2. Efnastofnunin skal veita tæknilega og vísindalega leiðsögn, tæknilega stoðþjónustu og tæki sem auðvelda framlagningu 

upplýsinga. 

B-HLUTI 

UPPLÝSINGAR SEM FELAST Í FRAMLAGNINGU 

1. AUÐKENNING BLÖNDUNNAR OG FRAMLEGGJANDANS 

1.1. Vörukenni blöndunnar 

Vörukennið skal gefið upp í samræmi við a-lið 3. mgr. 18. gr. 

Full/fullt viðskiptaheiti blöndunnar skulu gefin upp, þ.m.t. þar sem við á, sérheiti, vöruheiti og önnur heiti eins og þau 

koma fyrir á merkimiða, án skammstafana og þannig að sértækri sanngreiningu á henni verði komið við. 

Auk þess skal UFI-kóðinn, eða UFI-kóðarnir, fylgja framlagningunni. 

1.2. Nánari upplýsingar um framleggjanda og tengilið 

Nafn, fullt heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang framleggjandans skulu gefin upp og, ef hann er ekki sá sami, 

nafn, fullt heimilisfang, símanúmer og tölvupóstfang tengiliðarins sem skal nota til að afla frekari upplýsinga sem 

skipta máli í tengslum við viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu. 

1.3. Heiti, símanúmer og tölvupóstfang fyrir skjótt aðgengi að viðbótarupplýsingum um vöruna 

Ef um er að ræða takmarkaða framlagningu, eins og mælt er fyrir um í lið 2.3 í A-hluta, skal gefa upp símanúmer og 

tölvupóstfang þar sem skjótt aðgengi fæst að ítarlegum viðbótarupplýsingum um vöruna, sem skipta máli í tengslum 

við viðbúnað í neyðartilvikum sem varða lýðheilsu, á tungumálinu sem kveðið er á um í lið 3.3 í A-hluta. Símanúmerið 

skal vera aðgengilegt allan sólarhringinn, alla daga vikunnar.  
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2. HÆTTUGREINING OG VIÐBÓTARUPPLÝSINGAR 

Í þessum lið eru settar fram kröfur um upplýsingar er varða heilbrigðishættur og eðlisrænar hættur vegna blöndunnar og 

viðeigandi viðvörunarupplýsingar í tengslum við hætturnar, sem og viðbótarupplýsingarnar sem fylgja skulu 

framlagningu. 

2.1. Flokkun blöndu 

Flokkun blöndu vegna heilbrigðishættu og eðlisrænnar hættu (hættuflokkur, hættuundirflokkur og hættusetning) skal 

gefin upp í samræmi við flokkunarreglur í I. viðauka. 

2.2. Merkingaratriði 

Eftirfarandi merkingaratriði, sem krafist er í samræmi við 17. gr., skulu koma fram, ef við á: 

— kóðar fyrir hættumerki (V. viðauki), 

— viðvörunarorð, 

— kóðar fyrir hættusetningar (III. viðauki, þ.m.t. viðbótarupplýsingar um hættu), 

— kóðar fyrir varnaðarsetningar (IV. viðauki). 

2.3. Eiturefnafræðilegar upplýsingar 

Í framlagningunni skulu felast upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif blöndunnar, eða efnisþátta hennar, sem krafist er 

í 11. lið öryggisblaðs blöndunnar, í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006. 

2.4. Viðbótarupplýsingar 

Eftirfarandi viðbótarupplýsingar skulu veittar: 

— gerð(ir) og stærð(ir) umbúða sem notaðar eru til að setja blönduna á markað fyrir notkun neytenda eða fagmanna, 

— litur, eða litir, og eðlisástand blöndu, eins og hún er afhent, 

— sýrustig blöndunnar, ef það liggur fyrir, eins og hún er afhent eða, ef varan er í föstu formi, sýrustig vatnskennds 

vökva eða lausnar við tiltekinn styrkleika. Tilgreina skal styrkleika prófunarblöndunnar í vatni. Ef sýrustigið liggur 

ekki fyrir skal tilgreina ástæðurnar fyrir því, 

— vöruflokkur (sjá lið 3.4. í A-hluta), 

— notkun (af neytendum, fagmönnum, í iðnaði eða samsetning einhverja þessara þriggja möguleika). 

3. UPPLÝSINGAR UM EFNISÞÆTTI BLÖNDU 

3.1. Almennar kröfur 

Efnakenni og styrkur efnisþáttanna sem blandan inniheldur skulu tilgreind í framlagningunni í samræmi við liði 3.2, 3.3 

og 3.4. 

Þrátt fyrir fyrsta undirlið, ef um er að ræða takmarkaða framlagningu eins og mælt er fyrir um í lið 2.3 í A-hluta, mega 

upplýsingarnar sem þarf að leggja fram um samsetningu blöndu til notkunar í iðnaði eða blöndu sem endanleg notkun á 

fellur ekki undir tilkynningu takmarkast við upplýsingarnar sem koma fram á öryggisblaði í samræmi við II. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, að því tilskildu að viðbótarupplýsingar um samsetningu séu aðgengilegar með litlum 

fyrirvara, sé þess óskað í neyðartilvikum í samræmi við lið 1.3. 

Ekki skal tilkynna efnisþætti sem eru ekki til staðar í blöndunni. Ef þeir eru tilkynntir sem hluti af hópi jafngildra 

efnisþátta, í samræmi við lið 3.5, eða ef styrkur þeirra hefur verið lagður fram sem hundraðshlutabil, í samræmi við lið 

3.6 eða 3.7, er þó hægt að tilkynna þá ef öruggt er að þeir verði til staðar í blöndunni á einhverjum tímapunkti. 

Í hópframlagningu skulu efnisþættir úr ilmvatni í blöndum vera til staðar í a.m.k. einni blöndu, þrátt fyrir þriðja 

undirlið. 

Að því er varðar hópframlagningar, ef blöndurnar í hópnum innihalda mismunandi ilmvatn, skal leggja fram skrá yfir 

blöndurnar og ilmvatnið sem þær innihalda, þ.m.t. flokkun þeirra.  
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3.2. Auðkenning efnisþátta blöndunnar 

Efnisþáttur blöndu er annaðhvort efni eða blanda í blöndu. 

3.2.1. Efni 

Vörukenni fyrir efnin sem tilgreind eru samkvæmt lið 3.3 skal gefið upp í samræmi við 2. mgr. 18. gr. Þó má nota 

INCI-heiti, litaskráheiti eða annað alþjóðlegt efnaheiti, að því tilskildu að efnaheitið sé vel þekkt og skilgreini ótvírætt 

auðkenningu efnisins. Efnaheiti efna, sem heimilt er að nota staðgönguefnaheiti fyrir í samræmi við 24. gr., skal einnig 

koma fram. 

3.2.2. Blanda í blöndu 

Þegar blanda er notuð í samsetningu við aðra blöndu, sem sett er á markað, er vísað í fyrstu blönduna sem blöndu í 

blöndu. 

Upplýsingar um efnin sem blanda í blöndu inniheldur skulu veittar í samræmi við viðmiðanirnar í lið 3.2.1, nema 

framleggjandi hafi ekki aðgang að upplýsingum um heildarsamsetningu blöndunnar í blöndunni. Í síðara tilviki 

a) ef UFI-kóði hefur verið búinn til fyrir blöndu í blöndu og tilnefnda stofnunin hefur fengið upplýsingarnar um 

blönduna í blöndunni í fyrri framlagningu skal blandan í blöndunni auðkennd með vörukenni sínu, í samræmi við 

a-lið 3. mgr. 18. gr., ásamt styrk hennar og UFI-kóðanum, 

b) ef UFI-kóði hefur verið búinn til fyrir blöndu í blöndu en tilnefnda stofnunin hefur ekki fengið upplýsingarnar um 

blönduna í blöndunni í fyrri framlagningu skal blandan í blöndunni auðkennd með vörukenninu sínu, í samræmi 

við a-lið 3. mgr. 18. gr., ásamt styrk hennar og UFI-kóða og upplýsingum um samsetningu, sem finna má á 

öryggisblaði blöndunnar í blöndunni í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og öllum öðrum 

þekktum efnisþáttum, ásamt heiti, tölvupóstfangi og símanúmeri birgis blöndunnar í blöndunni, 

c) ef UFI-kóðinn liggur ekki fyrir skal blanda í blöndu auðkennd með vörukenninu sínu, í samræmi við a-lið 3. mgr. 

18. gr., ásamt styrk hennar og upplýsingum um samsetningu, sem finna má á öryggisblaði blöndunnar í blöndunni í 

samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006, og öllum öðrum þekktum efnisþáttum, ásamt heiti, 

tölvupóstfangi og símanúmeri birgis blöndunnar í blöndunni. 

3.2.3. Auðkenning með almennum efnisþáttakennum 

Þrátt fyrir liði 3.2.1 og 3.2.2 má nota almennu efnisþáttakennin „ilmvötn“ eða „litunarefni“ fyrir efnisþætti blöndu sem 

notaðir eru eingöngu til að bæta við ilmvatni eða lit ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

— efnisþættir blöndunnar eru ekki flokkaðir með tilliti til heilbrigðishættu, 

— styrkur efnisþátta blöndu sem eru tilgreindir með tilteknu almennu efnisþáttakenni fari í heild ekki yfir: 

a) 5% fyrir summu ilmvatns og 

b) 25% fyrir summu litunarefna. 

3.3. Efnisþættir blöndu sem falla undir framlagningarkröfur 

Tilgreina skal eftirfarandi efnisþætti blöndu: 

1) efnisþætti blöndu sem flokkast sem hættulegir á grundvelli áhrifa þeirra á heilbrigði eða eðlisrænna áhrifa þeirra 

sem: 

— eru til staðar í styrk sem er jafnt og eða meiri en 0,1%, 

— greinast, jafnvel í styrk undir 0,1%, nema framleggjandi geti sýnt fram á að þessir efnisþættir skipti engu máli 

að því er varðar viðbúnað í neyðartilvikum og forvarnarráðstafanir, 

2) efnisþætti blöndu sem flokkast ekki sem hættulegir á grundvelli áhrifa þeirra á heilbrigði eða eðlisrænna áhrifa 

þeirra sem greinast og eru til staðar í styrk sem er jafn og eða meiri en 1%. 
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3.4. Styrkur og styrkbil efnisþátta blöndu 

Framleggjendur skulu leggja fram upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.4.1 og 3.4.2 að því er varðar styrk 

efnisþátta blöndunnar sem greinast í samræmi við lið 3.3. 

3.4.1. Hættulegir efnisþættir sem hafa mikla þýðingu vegna viðbúnaðar í neyðartilvikum og forvarnarráðstafanir 

Ef efnisþættir blöndu eru flokkaðir í samræmi við þessa reglugerð í a.m.k. einn af hættuundirflokkunum sem eru 

skráðir hér á eftir skal styrkur þeirra í blöndunni gefinn upp í nákvæmum hundraðshlutum, í lækkandi röð eftir massa 

eða rúmmáli. 

— Bráð eiturhrif, 1. 2. eða 3. undirflokkur. 

— Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti, 1. eða 2. undirflokkur. 

— Sértæk eiturhrif á marklíffæri — endurtekin váhrif, 1. eða 2. undirflokkur. 

— Húðæting, 1. undirflokkur, undirflokkar 1A, 1B eða 1C. 

— Alvarlegur augnskaði, 1. undirflokkur. 

Í stað þess að tilgreina styrk í nákvæmum hundraðshlutum má leggja fram hundraðshlutabil í samræmi við töflu 1. 

Tafla 1 

Styrkbil sem gilda um hættulega efnisþætti sem hafa mikla þýðingu vegna viðbúnaðar í neyðartilvikum sem 

varða lýðheilsu 

Styrkbil fyrir hættulegan efnisþátt sem blandan inniheldur (%) Hámarksbreidd styrkbils sem nota skal í framlagningunni 

≥ 25 – < 100 5% einingar 

≥ 10 – < 25 3% einingar 

≥ 1 – < 10 1% einingar 

≥ 0,1 – < 1 0,3% einingar 

> 0 – < 0,1 0,1% einingar 

3.4.2. Aðrir hættulegir efnisþættir og efnisþættir sem eru ekki flokkaðir sem hættulegir 

Styrkur hættulegra efnisþátta í blöndu sem eru ekki flokkaðir í neina af þeim hættuundirflokkum sem eru skráðir í lið 

3.4.1 og styrkur greindra efnisþátta sem eru ekki flokkaðir sem hættulegir skal gefinn upp sem hundraðshlutabil í 

lækkandi röð eftir massa eða rúmmáli, í samræmi við töflu 2. Þess í stað má tilgreina nákvæma hundraðshluta 

Tafla 2 

Styrkbil sem gildir um aðra hættulega efnisþætti og efnisþætti sem eru ekki flokkaðir sem hættulegir 

Styrkbil fyrir efnisþátt sem blandan inniheldur (%) Hámarksbreidd styrkbils sem nota skal í framlagningunni 

≥ 25 – < 100 20% einingar 

≥ 10 – < 25 10% einingar 

≥ 1 – < 10 3% einingar 

> 0 – < 1 1% einingar 

Að því er varðar efnisþætti í ilmvatni í hópframlagningu sem fá enga flokkun eða fá eingöngu flokkun sem 

húðnæmandi í 1. undirflokki, undirflokki 1A eða 1B, eða sem eiturhrif við ásvelgingu, er þess ekki krafist, þrátt fyrir 

fyrsta undirlið, að framleggjendur leggi fram upplýsingar um styrk þeirra. 



Nr. 26/312 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.4.2021 

 

3.5. Efnisþáttum raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta 

Heimilt er í framlagningu að raða saman efnisþáttum í hóp jafngildra efnisþátta því tilskildu: 

a) að því er varðar alla efnisþætti í hópi jafngildra efnisþátta: 

— að tæknileg(t) hlutverk efnisþátta í blöndunni sem framlagningin er gerð fyrir sé það sama/séu þau sömu og 

— að flokkun vegna heilbrigðisáhættu og eðlisrænnar áhættu sé sú sama (hættuflokkur og hættuundirflokkur) og 

— að eiturefnafræðilegir eiginleikar, þar með talið a.m.k. hvernig eiturefnafræðilegu áhrifin eru og 

marklíffæri(n), séu þeir sömu og 

b) að hættugreining og viðbótarupplýsingar, sem um getur í 2. lið B-hluta, séu þær sömu fyrir allar mögulegar 

samsetningar lokablöndunnar sem verður til á grundvelli efnisþáttanna í hópi jafngildra efnisþátta. 

Að öðrum kosti er heimilt að raða saman efnisþáttum, sem eru flokkaðir eingöngu vegna húðætingar, húðertingar, 

augnskaða, augnertingar, eiturhrifa við ásvelgingu eða öndunarfæra- eða húðnæmingar eða samsetningar þeirra, í hóp 

jafngildra efnisþátta að því tilskildu að: 

a) flokkun vegna heilbrigðisáhættu og eðlisrænnar áhættu (hættuflokkur og hættuundirflokkur) sé sú sama fyrir alla 

efnisþætti og 

b) sýrustig, eftir atvikum, allra efnisþátta sem eru flokkaðir vegna húðætingar, húðertingar, augnskaða eða 

augnertingar sé súrt, hlutlaust eða basískt og 

c) hópur jafngildra efnisþátta innihaldi ekki fleiri en fimm efnisþætti og 

d) hættugreining og viðbótarupplýsingar, sem um getur í 2. lið B-hluta, séu þær sömu fyrir allar mögulegar 

samsetningar lokablöndunnar sem verður til á grundvelli efnisþáttanna sem er raðað saman í hóp jafngildra 

efnisþátta. 

3.5.1. Heiti hóps jafngildra efnisþátta og auðkenning efnisþátta sem raðað er saman 

Hópur jafngildra efnisþátta skal fá heiti sem samsvarar tæknilegu hlutverki/tæknilegum hlutverkum efnisþáttanna sem 

er raðað saman í blönduna. 

Hver efnisþáttur í hópi jafngildra efnisþátta skal auðkenndur í samræmi við lið 3.2.1 eða 3.2.2, eftir því sem við á. 

3.5.2. Styrkur og styrkbil efnisþátta sem raðað er saman 

Að því er varðar efnisþætti sem raðað er saman í hóp jafngildra efnisþátta skulu framleggjendur, þrátt fyrir fyrstu 

undirgrein í lið 3.4, leggja fram upplýsingarnar sem mælt er fyrir um í liðum 3.4.1 og 3.4.2 að því er varðar heildarstyrk 

allra efnisþátta sem eru til staðar í blöndunni og er raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta. 

Ef efnisþættir blöndu, sem er raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta, eru flokkaðir í samræmi við þessa reglugerð í 

a.m.k. einn af hættuundirflokkunum sem eru skráðir í lið 3.4.1 skal heildarstyrkur efnisþáttanna, sem eru til staðar í 

blöndunni og er raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta, gefinn upp í nákvæmum hundraðshlutum, í lækkandi röð eftir 

massa eða rúmmáli. Að öðrum kosti má leggja fram hundraðshlutabil í samræmi við töflu 1 í þeim lið. 

Heildarstyrkur hættulegra efnisþátta í blöndu sem er raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta, sem eru ekki flokkaðir í 

neina af þeim hættuundirflokkum sem eru skráðir í lið 3.4.1, og heildarstyrkur greindra efnisþátta sem eru til staðar í 

blöndunni og er raðað saman í hóp jafngildra efnisþátta, sem eru ekki flokkaðir sem hættulegir, skal gefinn upp sem 

hundraðshlutabil í lækkandi röð eftir massa eða rúmmáli, í samræmi við töflu 2 í lið 3.4.2. Þess í stað má tilgreina 

nákvæma hundraðshluta 
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3.6. Blöndur sem eru í samræmi við staðalformúlur 

Þrátt fyrir liði 3.2, 3.3 og 3.4, að því er varðar blöndu með samsetningu sem er í samræmi við staðalformúlu sem er 

tilgreind í D-hluta, þegar flokkun blöndunnar breytist ekki með hliðsjón af styrk efnisþátta innan hundraðshlutabilsins 

sem er tilgreint í samsvarandi staðalformúlu: 

— ef upplýsingarnar um samsetninguna í staðalformúlunni ásamt upplýsingum, eins og tilgreint er í liðum 3.2 til 3.4, 

um auðkenni og styrk efnisþátta, sem eru ekki tilgreindir í staðalformúlunni, eru ekki ónákvæmari en þær sem eru 

á öryggisblaðinu í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 má leggja fram auðkenni og styrk 

eins eða fleiri efnisþátta blöndunnar eins og tilgreint er í staðalformúlunni fyrir efnisþættina sem getið er í þeirri 

formúlu og eins og tilgreint er í liðum 3.2 til 3.4 að því er varðar aðra efnisþætti, 

— ef upplýsingarnar, sem um getur í undirliðnum hér að framan, eru ónákvæmari en þær sem eru á öryggisblaðinu í 

samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 skal veita upplýsingar um auðkenni og styrk allra 

efnisþátta blöndunnar sem eru á öryggisblaðinu í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2206. 

3.7. Eldsneyti 

Að því er varðar eldneyti sem skráð er í töflu 3 má leggja fram, þrátt fyrir liði 3.2, 3.3 og 3.4, auðkenni og styrk 

efnisþáttanna í blöndunni sem eru tilgreindir á öryggisblaðinu í samræmi við II. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1907/2006. Einnig skal leggja fram auðkenni og styrk allra annarra þekktra efnisþátta. 

Tafla 3 

Skrá yfir eldsneyti 

Eldsneyti Vörulýsing 

Bensín EN228 Eldsneyti vélknúinna ökutækja – blýlaust bensín 

Bensín E85 Eldsneyti vélknúinna ökutækja – etanól (E85) eldsneyti vélknúinna ökutækja 

Alkýlað bensín Vélaeldsneyti – sérstakt bensín fyrir áhöld með mótor 

Fljótandi jarðolíugas (LPG) Fljótandi jarðolíugas sem er notað sem eldsneyti 

Fljótandi jarðgas (LNG) Fljótandi jarðgas sem er notað sem eldsneyti 

Dísileldsneyti Eldsneyti vélknúinna ökutækja – eldsneyti fyrir dísilhreyfla með/án 

lífeldsneytis 

Paraffínskt dísileldsneyti (t.d. þétting 

gass í vökva (GTL), lífmassi í vökva 

(BTL) eða vetnismeðhöndlaðar 

jurtaolíur (HVO)) 

Eldsneyti vélknúinna ökutækja – paraffínskt dísileldsneyti úr efnasmíði eða 

vetnismeðhöndlun 

Olía til upphitunar Fljótandi jarðefnaeldsneyti með eiginleika eldsneytisolíu til heimilisnota 

MK 1 dísilolía Eldsneyti vélknúinna ökutækja – dísilolía í 1. og 2. umhverfisflokki fyrir 

háhraða dísilhreyfla 

Flugvélaeldsneyti Flugvélaeldsneyti fyrir hverfihreyfla og strokkhreyfla 

Steinolía – paraffín til lýsingar Paraffínlampaolía af gerð B og C til lýsingar 

Svartolía Allir gæðaflokkar svartolíu 

Skipaeldsneyti Skipaeldsneyti sem inniheldur lífdísilolíu eða ekki 

Fitusýrumetýlestrar (FAME) – dísilolía 

B100 

Fitusýrumetýlestrar (FAME) til notkunar í dísilhreyfla og hitakerfi 
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3.8. Flokkun efnisþátta blöndu 

Flokkun efna, sem tilgreind eru í samræmi við lið 3.3. og blandan inniheldur, m.t.t. áhrifa þeirra á heilbrigði og 

eðlisrænna áhrifa þeirra (hættuflokkar, hættuundirflokkar og hættusetningar) skal gefin upp. Þar með talin er flokkun 

a.m.k. allra efna sem tilgreind eru samkvæmt lið 3.2.1 í II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1907/2006 á öryggisblaði 

blöndunnar og á öryggisblaði sérhverrar blöndu í blöndu sem blandan inniheldur. Að því er varðar blöndu í blöndu, 

sem tilgreind er í samræmi við lið 3.3, þar sem framleggjandi hefur ekki aðgang að allri samsetningu blöndunnar í 

blöndunni skal að auki leggja fram flokkun m.t.t. áhrifa blöndunnar í blöndunni á heilbrigði og eðlisrænna áhrifa 

hennar. 

4. UPPFÆRSLA FRAMLAGNINGAR 

4.1. Skilyrði fyrir uppfærslu framlagningar 

Ef ein af eftirfarandi breytingum gildir um blöndu í stakri framlagningu eða hópframlagningu skulu framleggjendur 

leggja fram uppfærslu framlagningar áður en þessi blanda, eins og henni hefur verið breytt, er sett á markað: 

— ef vörukenni blöndunnar eða UFI-kóðinn hefur breyst, 

— ef flokkun blöndunnar vegna heilbrigðishættu eða eðlisrænnar hættu hefur breyst, 

— ef mikilvægar nýjar eiturefnafræðilegar upplýsingar, sem er krafist í 11. lið öryggisblaðsins, koma fram varðandi 

hættulega eiginleika blöndunnar eða efnisþátta hennar, 

— ef breyting í samsetningu blöndunnar uppfyllir eitt af eftirfarandi skilyrðum: 

a) viðbót, útskipting eða úrfelling eins eða fleiri efnisþátta í blöndunni sem skal tilgreina í samræmi við lið 3.3, 

b) breyting á styrk efnisþáttar í blöndunni umfram styrkbilið sem gefið var upp í upprunalegri framlagningu, 

c) nákvæmur styrkur efnisþáttar var gefinn upp í samræmi við lið 3.4.1 eða 3.4.2 og breyting verður á þeim styrk 

umfram mörkin sem tilgreind eru í töflu 4. 

Þrátt fyrir fjórða undirlið fyrstu undirgreinar gildir eftirfarandi: 

a) uppfærslu framlagningar fyrir blöndur með samsetningu sem er í samræmi við einhverja af staðalformúlunum sem 

tilgreindar eru í D-hluta er einungis krafist ef samsetning blöndunnar breytist á þann hátt að samsetning blöndunnar 

er ekki lengur í samræmi við staðalformúluna, 

b) að því er varðar blöndur þar sem upplýsingar um samsetningu eru veittar á grundvelli öryggisblaðsins í samræmi 

við lið 3.6 eða 3.7 er uppfærslu framlagningar krafist þegar 3. liður öryggisblaðsins er uppfærður. 

Tafla 4 

Breytingar á styrk efnisþátta sem gera uppfærslu framlagningar nauðsynlega 

Nákvæmur styrkur efnisþáttarins sem blandan inniheldur (%) 
Breytingar (±) á upprunalegum styrk efnisþáttarins sem gerir 

uppfærslu framlagningar nauðsynlega 

> 25 – ≤ 100 5% 

> 10 – ≤ 25 10% 

> 2,5 – ≤ 10 20% 

≤ 2,5 30% 

Ef ilmvötn í hópframlagningu breytast skal uppfæra skrána yfir blöndur og ilmvötnin sem þær innihalda, eins og krafist 

er í lið 3.1. 

4.2. Efni uppfærslu framlagningar 

Uppfærsla framlagningar skal fela í sér endurskoðaða útgáfu fyrri framlagningarinnar og innihalda nýju upplýsingarnar 

sem komu fram, eins og lýst er í lið 4.1. 
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C-HLUTI 

FRAMLAGNINGARSNIÐ 

1. FRAMLAGNINGARSNIÐ 

1.1. Framlagningarsnið 

Framlagning upplýsinga til tilnefndra stofnana í samræmi við 45. gr. skal vera á sniði sem Efnastofnunin lætur í té.  

Í framlagningarsniði skal tekið til eftirfarandi atriða: 

1.2. Auðkenning blöndu, framleggjanda og tengiliðar 

Vörukenni 

— Fullt/full viðskiptaheiti vörunnar (ef um er að ræða hópframlagningu skal tilgreina öll vörukennin) 

— Önnur heiti, samheiti 

— Einkvæm(t) formúluauðkenni (UFI-kóði) 

— Önnur auðkenni (leyfisnúmer, vörukóðar fyrirtækis) 

Samskiptaupplýsingar um framleggjanda og tengilið 

— Heiti 

— Fullt heimilisfang 

— Símanúmer 

— Tölvupóstfang 

Samskiptaupplýsingar fyrir skjótt aðgengi að viðbótarupplýsingum um vöruna (allan sólarhringinn, alla daga 

vikunnar). Eingöngu fyrir takmarkaða framlagningu. 

— Heiti 

— Símanúmer (aðgengilegt allan sólarhringinn, alla daga vikunnar) 

— Tölvupóstfang 

1.3. Flokkun blöndunnar, merkingaratriði og eiturefnafræði 

Flokkun blöndunnar og merkingaratriði 

— Hættuflokkur og -undirflokkur 

— Kóðar fyrir hættumerki (V. viðauki) 

— Viðvörunarorð 

— Kóðar fyrir hættusetningar , þ.m.t. kóðar fyrir viðbótarupplýsingar um hættu (III. viðauki) 

— Kóðar fyrir varnaðarsetningar (IV. viðauki) 

Eiturefnafræðilegar upplýsingar 

— Lýsing á eiturhrifum blöndunnar eða efnisþáttum hennar (eins og krafist er í 11. lið öryggisblaðsins í samræmi við 

II. viðauka við reglugerð nr. 1907/2006) 

Viðbótarupplýsingar um blönduna 

— Litur/litir 

— Sýrustig blöndunnar, ef það liggur fyrir, eins og hún er afhent eða, ef blandan er í föstu formi, sýrustig vatnskennds 

vökva eða lausnar við tiltekinn styrkleika. Tilgreina skal styrkleika prófunarblöndunnar í vatni. Ef sýrustigið liggur 

ekki fyrir skal tilgreina ástæðurnar fyrir því. 

— Eðlisástand 
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— Umbúðir (gerð(ir) og stærð(ir)) 

— Fyrirhuguð notkun (flokkur vörunnar) 

— Notkun (af neytendum, af fagfólki, í iðnaði) 

1.4. Upplýsingar um efnisþætti blöndunnar og hópa jafngildra efnisþátta 

Auðkenning efnisþátta blöndunnar 

— Efnaheiti/viðskiptaheiti efnisþáttanna 

— CAS-númer (eftir atvikum) 

— EB-númer (eftir atvikum) 

— UFI-kóði (eftir atvikum) 

Heiti hópa jafngildra efnisþátta (eftir atvikum) 

Styrkur og styrkbil efnisþátta blöndu 

— Nákvæmur styrkur eða nákvæmt styrkbil 

Flokkun efnisþátta blöndu 

— Hættuflokkun (eftir atvikum) 

— Viðbótarauðkenni (eftir atvikum og þegar þau skipta máli fyrir viðbúnað varðandi lýðheilsu) 

Skrá samkvæmt B-hluta, lið 3.1, fimmtu málsgrein (eftir atvikum) 

D-HLUTI 

STAÐALFORMÚLUR 

Um staðalformúlur 1–17 gilda eftirfarandi skilyrði: 

— Þungmálmar, snefilefni: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V eru undir 0,1% massahlutfalli og Mn, 

Sr, Zn eru undir 1% massahlutfalli 

— Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni eru ekki fyrir hendi 

Athugasemd sem gildir um staðalformúlur 1–17: 

— (1) UVCB-efni samanstendur af breytilegu magni af kalsíti, tríkalsíumsílíkati, díkalsíumsílíkati, kalsíumoxíði, kvarsi, 

kalíumklóríði, kalíumsúlfati, kalsíumsúlfati, natríumálsílíkati, magnesíumálsílíkati, múskóvíti, ... 

1. SEMENT 

Staðalformúla fyrir sement – 1 

Vörulýsing 
Portlandsement 

með eitt aðalinnihaldsefni: gjall 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 86,5–100 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 2 

Vörulýsing 
Portlandslaggsement og sement fyrir háofna 

með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og slagg 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 4,6–94 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 5,5–95 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 3 

Vörulýsing 
Portland-örkíslarsement 

Portlandsement með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og kísilryk 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 82–94 

Kísilryk 273-761-1 5,5–10 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 4 

Vörulýsing 

Portland-possolanasement, possolanasement 

Portlandsement með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og possolana 

(náttúrulegt eða náttúrulegt, glætt possolana) 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 41–94 

Náttúrulegt (glætt) possolana 310-127-6 5,5–55 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-303-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 5 

Vörulýsing 

Portland-sviföskusement, possolanasement 

Portlandsement með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og svifaska 

(kísilkennd og kalkkennd svifaska) 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 41–94 

Svifaska 931-322-8 5,5–55 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 6 

Vörulýsing 

Portlandsement með brenndum leirsteini 

Portlandsement með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og brenndur 

leirsteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 59–94 

Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5–35 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 7 

Vörulýsing 
Portland-kalksteinsement 

Portlandsement með tvö aðalinnihaldsefni: gjall og kalksteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 59–94 

Kalksteinn 215-279-6 5,5–35 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 8 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda, sementsblanda (slagg – kalksteinn) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, slagg og 

kalksteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 31,9–88 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 5,5–59 

Kalksteinn 215-279-6 5,5–29 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 9 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda, sementsblanda (slagg – svifaska) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, háofnaslagg og 

kísilkennd og kalkkennd svifaska) 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 18,2–88 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 5,5–59 

Svifaska 931-322-8 5,5–49 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 10 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda, sementsblanda (slagg – possolana) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, háofnaslagg, 

náttúrulegt eða náttúrulegt glætt possolana 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 18,2–88 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 5,5–49 

Náttúrulegt (glætt) possolana 310-127-6 5,5–49 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 11 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda (slagg – brenndur leirsteinn) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, háofnaslagg, 

brenndur leirsteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 59–94 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 5,5–29 

Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5–29 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 12 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda (kalksteinn – svifaska) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn, 

kísilkennd og kalkkennd svifaska 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 46–94 

Kalksteinn 215-279-6 5,5–29 

Svifaska 931-322-8 5,5–44 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 13 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda (kalksteinn – possolana) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn, 

náttúrulegt eða náttúrulegt glætt possolana 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 46–94 

Kalksteinn 215-279-6 5,5–29 

Náttúrulegt (glætt) possolana 310-127-6 5,5–44 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 14 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda (kalksteinn – brenndur leirsteinn) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, kalksteinn og 

brenndur leirsteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 59–94 

Kalksteinn 215-279-6 5,5–29 

Brenndur leirsteinn 297-648-1 5,5–29 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 15 

Vörulýsing 

Portland-sementsblanda, possolanasement (svifaska – possolana) 

Portlandsement með þrjú aðalinnihaldsefni: gjall, kísilkennd og 

kalkkennd svifaska, náttúrulegt eða náttúrulegt glætt possolana 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 41–94 

Náttúrulegt (glætt) possolana 310-127-6 5,5–55 

Svifaska 931-322-8 5,5–55 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 16 

Vörulýsing 

Portland-blanda 

Portlandsement með fjögur aðalinnihaldsefni: gjall og þrjú 

þessara innihaldsefna: háofnaslagg, kísilryk, svifaska, possolana, 

brenndur leirsteinn, kalksteinn 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 59–94 

Kornað háofnaslagg 

Náttúrulegt (glætt) possolana 

Svifaska 

Brenndur leirsteinn 

Kalksteinn 

Kísilryk 

266-002-0 

310-127-6 

931-322-8 

297-648-1 

215-279-6 

273-761-1 

5,5–23 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 
0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 
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Staðalformúla fyrir sement – 17 

Vörulýsing 

Sementsblanda 

Portlandsement með fjögur aðalinnihaldsefni: gjall, slagg, 

kísilkennd svifaska og náttúrulegt eða náttúrulegt glætt possolana 

Innihaldsefni EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 18,3–64 

Kornað háofnaslagg 266-002-0 16,5–49 

Náttúrulegt (glætt) possolana 310-127-6 5,5–43 

Svifaska 931-322-8 5,5–43 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 0–8 

Ryk úr loftrás (1) 270-659-9 

0–5 

Ólífræn náttúruleg jarðefni 310-127-6 

Járn(II)súlfat 231-753-5 0–1 

Tin(II)súlfat 231-302-2 0–0,1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 18 

Vörulýsing Kalsíumálatsement 

Innihaldsefni EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Kalsíumálatsementsgjall 266-045-5 86,5–100 

Hjálparefni til mölunar - 0–0,2 

 

Staðalformúla fyrir sement – 19 

Vörulýsing Múrsement – með gjalli og kalki – MC 5, MC 12,5, MC 22,5 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 25–60 

Byggingarkalk í samræmi við EN 459  215-138-9 

1–75 

Vatnað kalk í samræmi við EN 459  215-137-3 

Önnur hættulaus ólífræn innihaldsefni 310-127-6 0–74 

Ólífræn fastlitarefni í samræmi við EN 12878 - 0–1 

 

Staðalformúla fyrir sement – 20 

Vörulýsing Múrsement – með gjalli og án kalks – MC 5, MC 12,5, MC 22,5 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Portlandsementsgjall 266-043-4 25–60 

Önnur hættulaus ólífræn innihaldsefni 310-127-6 40–75 

Ólífræn fastlitarefni í samræmi við EN 12878  0–1 
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2. GIFSBINDIEFNI 

Staðalformúla fyrir gifsbindiefni 

Heiti efnisþáttar EB-nr. 
Styrkleiki 

(% massahlutfall) 

Kalsíumsúlfat 231-900-3 ≥ 50 og < 100 

Kalsíumdíhýdroxíð 215-137-3 > 0 og ≤ 5 

3. TILBÚIN STEINSTEYPA 

Staðalformúla fyrir tilbúna steinsteypu – 1 

Styrkleikaflokkar steinsteypu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Sement 270-659-9 3–18 

Vatn 231-791-2 5–8 

Íblöndunarefni 273-727-6 70–80 

Loftmeðsogsefni (íblendi) - 0–0,08 

Mýkiefni/ofurmýkiefni (e. superplasticiser) (íblendi) - 0–0,15 

Tregðunarefni (íblendi) - 0–0,4 

Hraðlar (íblendi) - 0–0,2 

Vatnsþolið (íblendi) - 0–0,25 

Svifaska 931-322-8 0–8 

Kísilryk 273-761-1 0–3 

GGBS 266-002-0 0–6 

 

Staðalformúla fyrir tilbúna steinsteypu – 2 

Styrkleikaflokkar steinsteypu C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC 60/66, LC70/77, LC80/88 

 

Heiti efnisþáttar EB-nr. Styrkur (% massahlutfall) 

Sement 270-659-9 12–25 

Vatn 231-791-2 5–8 

Íblöndunarefni 273-727-6 70–80 

Loftmeðsogsefni (íblendi) - 0,04–0,08 

Mýkiefni/ofurmýkiefni (e. superplasticiser) (íblendi) - 0–0,15 

Tregðunarefni (íblendi) - 0–0,4 

Hraðlar (íblendi) - 0–0,2 

Vatnsþolið (íblendi) - 0–0,25 

Svifaska 931-322-8 0–8 

Kísilryk 273-761-1 0–3 

GGBS 266-002-0- 0–6“ 

 


