Nr. 830

15. október 2010

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 1101/2004 um markaðssetningu sæfiefna.
1. gr.
Í töflu í A-hluta V. viðauka, „Virk efni sem heimilt er að nota í sæfiefni“, bætast við efni, sbr.
töflu í I. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari
breytingum, og lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.
Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi gerðum:
1. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu súlfúrýlflúoríð í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
2. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kúmatetralýl í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
3. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenprópímorf í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
4. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu indoxakarb í I. viðauka
við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
5. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíaklópríð í I. viðauka
við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
6. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu köfnunarefni í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
7. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/91/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tvínatríumtetrabórat í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
8. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/92/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu brómadíólón í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
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9. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/93/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu alfaklóralósi í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
10. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/94/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bórsýra í I. viðauka við
hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 64/2010.
11. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/95/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu álfosfíð sem losar fosfín
í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um
Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 64/2010.
12. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/96/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tvínatríum-oktabórattetrahýdrat í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu
EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
13. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/98/EB frá 4. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bóroxíð í I. viðauka við
hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
64/2010.
14. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/99/EB frá 4. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu klórfasínon í I. viðauka
við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr.
64/2010.
15. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/150/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu flókúmafen í I.
viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 65/2010.
16. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/151/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tólýlflúaníð í
I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um
Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EESnefndarinnar nr. 65/2010.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 15. október 2010.
F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

Almennt heiti

súlfúrýlflúoríð

kúmatetralýl

Nr.

14

15

CAS-nr.: 5836-29-3

EB-nr. 227-424-0

Kúmatetralýl

EB-nr.: 220-281-5
CAS-nr.:2699-79-8

Súlfúrýldíflúoríð

IUPAC-heiti
kennisnúmer

980 g/kg

994 g/kg

Lágmarkshreinleiki virks efnis í
sæfiefninu við
markaðssetningu

1. júlí 2011

1. júlí 2011

Dagsetning
skráningar

30. júní 2013

30. júní 2013

Markaðsleyfi sæfiefnis
skal gefið út fyrir

I. VIÐAUKI

30. júní 2016

30. júní 2021

Skráning
gildir til

14

18

Sæfiefnaflokkur

Beinum og óbeinum váhrifum á menn,
dýr utan markhópsins og á umhverfið
skal haldið í lágmarki með því að vega
og meta og beita öllum viðeigandi og
tiltækum ráðstöfunum til að draga úr
áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka

3.

Leyfishafar skulu senda skýrslur um
vöktunina, sem um getur í 4. lið, beint
til Umhverfisstofnunar fimmta hvert
ár og byrji á því í síðasta lagi fimm
árum eftir að leyfið er veitt.
Greiningarmörk fyrir greininguna
skulu vera a.m.k. 0,5 prómill
(jafngildir 2,1 ng af súlfúrýlflúoríði í
m3 af lofti í veðrahvolfinu).

5.

Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni
og, þar sem við á, litarefni.

Vakta skal styrk súlfúrýlflúoríðs í
veðrahvolfinu fjarri upptökum þess.

4.

2.

Merkingar og/eða öryggisblöð vörunnar skulu gefa til kynna að fjarlægja
skuli öll matvæli fyrir úðun lokaðra
svæða.

3.

Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum
öðrum en sporadufti má ekki fara yfir
375 mg/kg og aðeins skal leyfa
sæfiefni sem eru tilbúin til notkunar.

Gera verður viðeigandi ráðstafanir til
að vernda þá sem úða efninu og
nærstadda á meðan á úðun stendur og
til að loftræsta byggingar og önnur
lokuð svæði sem hafa verið meðhöndluð.

2.

1.

Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki
sem fengið hefur þjálfun í að nota það
og því einu er heimilt að nota
sæfiefnið.

1.

Skilyrði fyrir markaðsleyfi
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fenprópímorf

indoxakarb
(handhverfuhvarfmassi S:R
75:25)

16

17

1. júlí 2011

1. janúar
2010

930 g/kg

796 g/kg

(+/-)-cis-4-[3-(p-tertbútýlfenýl)-2metýlprópýl]-2,6dímetýlmorfólín
EB-nr. 266-719-9
CAS-nr.: 67564-91-4

Hvarfmassi metýl(S)og metýl(R)-7-klóró2.3,4a,5-tetrahýdró-2[metoxýkarbónýl-(4tríflúormetoxýfenýl)
karbamóýl]indenó[1,2
-e][1.3,4]oxadíasín4a-karboxýlat (Þessi
færsla nær yfir 75:25
hvarfmassa S- og Rhandhverfanna) EBnr.: á ekki við CASnr.: S-handhverfa:
173584-44-6 og Rhandhverfa: 18560875-7)

Á ekki við

30. júní 2013

31. desember
2019

30. júní 2021

18

8

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
takmarka áhættuna fyrir menn, tegundir

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru í
tengslum við áhættumat skal við notkun á
sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í
iðnaði nota viðeigandi persónuhlífar, nema
hægt sé að sýna fram á það í umsókn um
leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á
annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði
þannig að áhættan verði ekki meiri en svo
að við megi una.

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

notkun við fagfólk eingöngu, setja efri
mörk á stærð pakkningar og mæla
fyrir um þá skyldu að nota traustar
gildrur sem ekki er hægt að skemma
með fikti.
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þíaklópríð

CAS-nr.: 111988-49-9

EB-nr.: á ekki við

(Z)-3-(6-klór-3pýridýlmetýl)-1,3þíasólidín-2ýlídensýanamíð

975 g/kg

1. janúar
2010

Á ekki við

31. desember
2019

8

1.

Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru
í tengslum við áhættumat skal við
notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til
notkunar í iðnaði og/eða til faglegra
nota, nota viðeigandi persónuhlífar
nema hægt sé að sýna fram á það í
umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að
unnt sé að draga á annan hátt úr
áhættu fyrir notendur í iðnaði og/eða
fagmenn þannig að áhættan verði ekki
meiri en svo að við megi una.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

Einungis skal heimila notkun leikmanna á
vöru sem er tilbúin til notkunar.

3. Ónotuðum vörum skal fargað á
tilhlýðilegan hátt og ekki hellt niður í
frárennsli.

2. Vörurnar skulu staðsettar fjarri ytri
frárennslisopum.

1. Vörurnar skulu ekki settar niður á
svæði sem eru aðgengileg ungbörnum,
börnum og gæludýrum.

Merkimiðar og/eða öryggisblöð fyrir leyfð
sæfiefni skulu sérstaklega gefa eftirfarandi
til kynna:

sem eru ekki marktegundir og á vatnsumhverfi.
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köfnunarefni

tvínatríumtetrabórat

19

20

Tvínatríumtetrabórat
EB-nr. 215-540-4
CAS-númer
(vatnsfrítt): 1330-43-4

Köfnunarefni
EB-nr. 231-783-9
CAS-nr.: 7727-37-9

990 g/kg

999 g/kg

1. september
2011

1. september
2011

31. ágúst 2013

31. ágúst 2013

31. ágúst 2021

31. ágúst 2021

8

18

Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er
fyrir jarðveg og vatn skal grípa til
viðeigandi ráðstafana til að draga úr
áhættu í því skyni að vernda jarðveginn og umhverfishólfin. Á merkimiðum og/eða á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til notkunar
í iðnaði, skal sérstaklega koma fram
að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt
undir skýli eða á ógagndræpu, hörðu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir
að efnið sígi beint út í jarðveg eða
vatn og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllu því efni sem fer
til spillis.

Öruggar vinnuaðferðir og örugg
vinnukerfi verða að vera til staðar til
að tryggja lágmarksáhættu, þ.m.t.
persónuhlífar, ef nauðsyn krefur.

2.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið

Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki
sem fengið hefur þjálfun í að nota það
og því einu er heimilt að nota sæfiefnið.

1.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

2.
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brómadíólón

3-[3-(4'-brómó[1,1'bífenýl]-4-yl)-3hýdroxý-1fenýlprópýl]-4hýdroxý-2H-1bensópýran-2-ón
EB-nr. 249-205-9
CAS-nr.: 28772-56-7

CAS-númer
(pentahýdrat) 1226773-1
CAS-númer
(dekahýdrat) 1303-964

969 g/kg

1. júlí 2011

30. júní 2013

30. júní 2016

14

Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnunum má ekki fara yfir 50 mg/kg
og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru
tilbúin til notkunar.
Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni
og, þar sem við á, litarefni.
Sæfiefnin skulu ekki notuð sem sporaduft.
Beinum og óbeinum váhrifum á menn,
dýr utan markhópsins og á umhverfið
skal haldið í lágmarki með því að vega
og meta og beita öllum viðeigandi og
tiltækum ráðstöfunum til að draga úr
áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka
notkun við fagfólk eingöngu, setja efri
mörk á stærð pakkningar og mæla
fyrir um þá skyldu að nota traustar
gildrur sem ekki er hægt að skemma
með fikti.

2.
3.
4.

Við notkun á sæfiefnum, sem eru
leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til
faglegra nota, skal nota viðeigandi
persónuhlífar nema hægt sé að sýna
fram á það í umsókn um leyfi fyrir
sæfiefninu að unnt sé að draga á annan
hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði
og/eða fagmenn þannig að áhættan
verði ekki meiri en svo að við megi
una.
1.

1.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.
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alfaklóralósi

bórsýra

22

23

bórsýra
EB-nr. 233-139-2
CAS-nr.: 10043-35-3

(R)-1,2-O-(2,2,2tríklóretýlíden)--Dglúkófúranósi
EB-nr. 240-016-7
CAS-nr.: 15879-93-3

990 g/kg

825 g/kg

1. september
2011

1. júlí 2011

31. ágúst 2013

30. júní 2013

31. ágúst 2021

30. júní 2021

8

14

Sæfiefnin skulu innihalda óbeitaefni
og litarefni.
Einungis skal heimila notkun sæfiefna
í traustum gildrum sem ekki er hægt
að skemma með fikti.

2.
3.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnunum má ekki fara yfir 40 g/kg.

1.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Sérstaklega skal ekki leyfa sæfiefni til
notkunar utanhúss nema gögn hafi verið
lögð fram sem sýna fram á að að unnt sé
að beita ráðstöfunum til að draga úr áhættu

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.
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24

álfosfíð sem
losar fosfín

álfosfíð
EB-nr. 244-088-0
CAS-nr.: 20859-73-8

830 g/kg

1. september
2011

31. ágúst 2013

31. ágúst 2021

14

Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er
fyrir jarðveg og vatn skal ekki leyfa
sæfiefni til að meðhöndla við utanhúss
á staðnum eða við sem er óvarinn fyrir
veðrun, nema gögn hafi verið lögð
fram sem sýna fram á að unnt sé að
beita viðeigandi ráðstöfunum til að
draga úr áhættu. Á merkingum og/eða
á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem
leyfð hafa verið til notkunar í iðnaði,
skal sérstaklega koma fram að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli eða á ógagndræpu, hörðu undirlagi til þess að koma í veg fyrir að
efnið sígi beint út í jarðveg eða vatn
og að safna skuli til endurnotkunar
eða förgunar öllu því efni sem fer til
spillis.

2.

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una. Sérstaklega
skal ekki leyfa sæfiefni til notkunar utanhúss nema gögn hafi verið lögð fram sem
sýna fram á að unnt sé að beita ráðstöfun-

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

Við notkun á sæfiefnum, sem eru
leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til
faglegra nota, skal nota viðeigandi
persónuhlífar nema hægt sé að sýna
fram á það í umsókn um leyfi fyrir
sæfiefninu að unnt sé að draga á annan
hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði
og/eða fagmenn þannig að áhættan
verði ekki meiri en svo að við megi
una.

1.

Nr. 830
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tvínatríumoktabórattetrahýdrat

tvínatríumoktabórattet
rahýdrat
EB-nr. 234-541-0
CAS-nr.: 12280-03-4
975 g/kg

1. september
2011

31. ágúst 2013

31. ágúst 2021

8

Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er
fyrir notendur skal grípa til viðeigandi
ráðstafana til að draga úr áhættu. Þær
fela m.a. í sér notkun á viðeigandi
persónuhlífum, notkun á tækjabúnaði
og söluumbúnað fyrir sæfiefnið sem er
hannaður til að draga úr váhrifum á
notendur svo við megi una.
Með tilliti til áhættu fyrir tegundir á
landi sem eru ekki marktegundir
verður að beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Þær fela
m.a. í sér að sæfiefnið sé ekki notað á
svæðum þar sem eru önnur dýr sem
grafa sér holur.

2.

3.

1.

Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð
til notkunar í iðnaði og/eða til faglegra
nota, skal nota viðeigandi persónuhlífar
nema hægt sé að sýna fram á það í

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki
sem fengið hefur þjálfun í að nota það
og því einu er heimilt að nota
sæfiefnið.

1.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

um sem draga úr áhættu við notkun þess
við slíkra aðstæður.
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bóroxíð

díbórtríoxíð
EB-nr. 215-125-8
CAS-nr.: 1303-86-2

975 g/kg

1. september
2011

31. ágúst 2013

31. ágúst 2021

8

Við notkun á sæfiefnum, sem eru
leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til
faglegra nota, skal nota viðeigandi
persónuhlífar nema hægt sé að sýna
fram á það í umsókn um leyfi fyrir
sæfiefninu að unnt sé að draga á annan
hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði
og/eða fagmenn þannig að áhættan
verði ekki meiri en svo að við megi
una.
Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er
fyrir jarðveg og vatnsræn umhverfishólf skal ekki leyfa sæfiefni til að
meðhöndla við utanhúss á staðnum
eða við sem er óvarinn fyrir veðrun,
nema gögn hafi verið lögð fram sem
sýna fram á að að unnt sé að beita
ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Á
merkimiðum og/eða á öryggisblöðum
fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til
notkunar í iðnaði, skal sérstaklega
koma fram að nýmeðhöndlað timbur
skuli geymt undir skýli eða á ógagn-

1.

2.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar
umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga
úr áhættu svo við megi una.

Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi
ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði
séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo
við megi una.

Taka skal tillit til og meta þar sem við á,
þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum
af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af
notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið
tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati
sem gert var á virka efninu.

umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að
unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu
fyrir notendur í iðnaði og/eða fagmenn
þannig að áhættan verði ekki meiri en
svo að við megi una.
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klórfasínon

flókúmafen

27

28

4-hýdroxý-3[(1RS,3RS;1RS,3RS)1,2,3,4-tetrahýdró-3[4-(4tríflúormetýlbensýlox
ý)fenýl]-1naftýl]kúmarín
EB-nr. 421-960-0
CAS-nr. 90035-08-8

Klórfasínon
EB-nr. 223-003-0
CAS-nr.: 3691-35-8

1. júlí 2011

1. október
2011

978 g/kg

955 g/kg

30. september 2013

30. júní 2013

30. september
2016

30. júní 2016

14

14

Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni
og, þar sem við á, litarefni.
Sæfiefnin skulu ekki notuð sem
sporaduft.

3.

Beinum og óbeinum váhrifum á menn,
dýr utan markhópsins og á umhverfið
skal haldið í lágmarki með því að vega
og meta og beita öllum viðeigandi og
tiltækum ráðstöfunum til að draga úr
áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka
notkun við fagfólk eingöngu, setja efri
mörk á stærð pakkningar og mæla
fyrir um þá skyldu að nota traustar
gildrur sem ekki er hægt að skemma
með fikti.

4.

2.

Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni
og, þar sem við á, litarefni.

3.

Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnunum má ekki fara yfir 50 mg/kg
og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru
tilbúin til notkunar.

Einungis skal setja sæfiefni sem eru
ætluð til notkunar sem sporaduft á
markað til notkunar fyrir fagmenn.

2.

1.

Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum
öðrum en sporadufti má ekki fara yfir
50 mg/kg og aðeins skal leyfa sæfiefni
sem eru tilbúin til notkunar.

1.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Með tilliti til tilgreindra áhættuþátta fyrir
dýr utan markhópsins skal setja virka efnið
í samanburðaráhættumat í samræmi við
aðra undirgrein i. liðar 5. mgr. 10. gr.
tilskipunar 98/8/EB áður en skráning þess í
I. viðauka er endurnýjuð.

dræpu, hörðu undirlagi til þess að
koma í veg fyrir að efnið sígi beint út í
jarðveg eða vatn og að safna skuli til
endurnotkunar eða förgunar öllu því
efni sem fer til spillis.
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29

tólýlflúaníð

Díklór-N[(dímetýlamínó)súlfon
ýl]flúor-N-(ptólýl)metansúlfenamíð
EB-nr. 211-986-9
CAS-nr.: 731-27-1

960 g/kg

1. október 2011

30. september
2013

30. september
2021

8

Beinum og óbeinum váhrifum á menn,
dýr utan markhópsins og á umhverfið
skal haldið í lágmarki með því að vega
og meta og beita öllum viðeigandi og
tiltækum ráðstöfunum til að draga úr
áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka
notkun við fagfólk eingöngu, setja efri
mörk á stærð pakkningar og mæla fyrir
um þá skyldu að nota traustar gildrur
sem ekki er hægt að skemma með fikti.

Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru í
tengslum við áhættumat skal við notkun
á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar
í iðnaði eða til faglegra nota, nota
viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé
að sýna fram á það í umsókn um leyfi
fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á
annan hátt úr áhættu fyrir notendur í
iðnaði eða fagmenn þannig að áhættan
verði ekki meiri en svo að við megi
una.
Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er
fyrir jarðveg og vatn, skal grípa til
viðeigandi ráðstafana til að draga úr
áhættu í því skyni að vernda jarðveginn
og umhverfishólfin. Á merkimiðum
og/eða á öryggisblöðum fyrir sæfiefni,
sem leyfð hafa verið til notkunar í
iðnaði eða til faglegra nota, skal
sérstaklega
koma
fram
að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt
undir skýli eða á ógagndræpu, hörðu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir að
efnið sígi beint út í jarðveg eða vatn og
að safna skuli til endurnotkunar eða
förgunar öllu því efni sem fer til spillis.

1.

2.

Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi
skilyrðum:

Meðhöndlun á við utanhúss á staðnum og
notkun á meðhöndluðum við, sem er
óvarinn fyrir veðrun, skal ekki leyfð.

4.
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