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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 2008/75/EB frá 24. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu koldíoxíði 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. 6/2010.
2. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/77/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíametoxam 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. 6/2010.
3. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu própíkónasól 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. 6/2010.
4. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu IPBC 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. 6/2010.
5. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/80/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kalíumsalti af
sýklóhexýlhýdroxýdíasen-1-oxíði (K-HDO) 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. 6/2010.
6. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/81/EB frá 29. júlí 2008 um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dífenakúm 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. 6/2010.
7. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/85/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíabendasól 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.
135/2009.
8. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/86/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tebúkonasól 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.
135/2009.
Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Umhverfisráðuneytinu, 19. apríl 2010.
F. h. r.
Sigríður Auður Arnardóttir.
Kristín Rannveig Snorradóttir.
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koldíoxíð

þíametoxam

6

7

EB-nr.: 428-650-4
CAS-nr.: 153719-23-4

þíametoxam

CAS-nr.: 124-38-9

EB-nr.: 204-696-9

koldíoxíð

Kenninúmer

IUPAC-heiti

980 g/kg

990 ml/l

Lágmarks
hreinleiki virks
efnis í sæfiefni við
markaðssetningu

1. júlí 2010

1. nóvember
2009

Dagsetning
skráningar

30. júní 2012

31. október 2011

Markaðsleyfi
sæfiefnis skal
1
gefið út fyrir

30. júní 2020

31. október 2019

Skráning gildir til

8

14

Sæfiefnaflokkur

2

Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir
sæfiefni til meðhöndlunar timburs
utandyra, né þar sem veðrun timburs getur
átt sér stað, nema upplýsingar fylgi
umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að
beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga
úr áhættu.

Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir
sæfiefni til iðnaðarnota skulu upplýsa að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli, eða á hörðu og ógagndræpu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka
út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður
skuli
safna
saman
sigvatni
til
endurnotkunar eða förgunar.

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

Umsókn þarf að sýna fram á að hægt sé að
draga þannig úr áhættu að hún verði
viðunandi.
Nota skal viðeigandi persónuhlífar við
notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í
atvinnuskyni, nema sýnt sé fram á það í
umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að
draga úr áhættu við notkun efnisins með
öðrum hætti.

Meta þarf áhættu og tryggja að réttar
ráðstafanir verði gerðar eða setja ákveðin
skilyrði til að draga úr áhættu.

Skilyrði fyrir markaðsleyfi

Þessi dagsetning á ekki við ef sæfiefnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni, í því tilfelli gildir sú dagsetning sem tilgreind er fyrir það virka efni sem síðast er skráð í viðaukann og sem hefur lengstan frest.
Nánari upplýsingar má fá í matsskýrslum (assessment reports) sem unnt er að nálgast á heimasíðu framkvæmdastjórnarinnar: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.

Almennt
heiti

Nr.

I. VIÐAUKI
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própíkónasól

IPBC

8

9

EB-nr.: 259-627-5
CAS-nr.: 5540653-6

3-joð-2-própýnýl
bútýlkarbamat

CAS-nr.: 60207-90-1

EB-nr.: 262-104-4

980 g/kg

1-[[2-(2,4930 g/kg
díklórfenýl)4-própýl-1,3-díoxólan-2ýl]metýl]-1H-1,2,4tríasól

1. júlí 2010

1. apríl 2010

30. júní 2012

31. mars 2012

30. júní 2020

31. mars 2020

8

8

Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir
sæfiefni til iðnaðarnota skulu upplýsa að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli, eða á hörðu og ógagndræpu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka
út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður
skuli
safna
saman
sigvatni
til
endurnotkunar eða förgunar.

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

Nota skal viðeigandi persónuhlífar við
notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í
atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á
það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé
að draga úr áhættunni með öðrum hætti.

Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir
sæfiefni til meðhöndlunar timburs
utandyra, né þar sem veðrun timburs getur
átt sér stað, nema upplýsingar fylgi
umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að
beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga
úr áhættu.

Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir
sæfiefni til iðnaðarnota skulu upplýsa að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli, eða á hörðu og ógagndræpu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka
út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður
skuli
safna
saman
sigvatni
til
endurnotkunar eða förgunar.

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

Nota skal viðeigandi persónuhlífar við
notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í
atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á
það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé
að draga úr áhættunni við notkun efnisins
með öðrum hætti.
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K-HDO

dífenakúm

þíabendasól

10

11

12

31. mars 2015

30. júní 2020

14

8

Styrkur virka efnisins í sæfiefni skal ekki
vera hærri en 75 mg/kg og aðeins skulu
leyfðar beitur sem eru tilbúnar til
notkunar.

Óheimilt er að nota sæfiefnið til að
meðhöndla timbur sem ungabörn komast í
snertingu við.

Nota skal viðeigandi persónuhlífar við
notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í
atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á
það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé
að draga úr áhættunni með öðrum hætti.

Einungis er heimilt að nota efnið í
sjálfvirkum og lokuðum iðnaðarkerfum,
nema upplýsingar fylgi umsókninni sem
sýni fram á að hægt sé að draga úr áhættu
við notkun efnisins með öðrum hætti.

CAS-nr.: 148-79-8

EB-nr.: 205-725-8

2-þíasól-4-ýl-1Hbensóímidasól

985 g/kg

1. júlí 2010

30. júní 2012

30. júní 2020

8

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

Nota skal viðeigandi persónuhlífar við
notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í
atvinnuskyni, einkum þegar unnið er við
tvöfalda lofttæmingu og böðun, nema sýnt
sé fram á það í umsókn um markaðsleyfi
að hægt sé að draga úr áhættu við notkun
efnisins með öðrum hætti.

Beinni og óbeinni áverkun á menn, dýr
utan markhóps og á umhverfið skal haldið
í lágmarki með því að 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 pakkninga og mæla
fyrir um þá skyldu að nota traustar gildrur.

Sæfiefni skal ekki nota sem sporaduft.

31. mars 2012

30. júní 2012

CAS-nr.: 56073-07-5

1. apríl 2010

1. júlí 2010

Sæfiefni skal innihalda óbeitarefni og þar
sem við á, litarefni.

960 g/kg

977 g/kg

EB-nr.: 259-978-4

3-(3-bífenýl-4-ýl1,2,3,4-tetrahýdró-1naftýl)-4hýdroxýkúmarín

(Á einnig við um
vatnað efnasamband af
K-HDO)

EB-nr.: á ekki við
CAS-nr.: 66603-10-9

sýklóhexýlhýdroxýdía
sen1-oxíð, kalíumsalt
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13

tebúkonasól

CAS-nr.: 107534-96-3

EB-nr.: 403-640-2

1-(4-klórfenýl)-4,4dímetýl-3-(1,2,4tríasól-1ýlmetýl)pentan-3-ól

950 g/kg

1. apríl 2010

31. mars 2012

31. mars 2020

8

Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir
sæfiefni til meðhöndlunar timburs
utandyra, né þar sem timbur er stöðugt í
snertingu við vatn, nema upplýsingar fylgi
umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að
beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga
úr áhættu.

Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir
sæfiefni til iðnaðarnota skulu upplýsa að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli, eða á hörðu og ógagndræpu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka
út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður
skuli
safna
saman
sigvatni
til
endurnotkunar eða förgunar.

Grípa skal til viðeigandi ráðstafana til að
draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir
sæfiefni til meðhöndlunar timburs
utandyra, né þar sem veðrun timburs getur
átt sér stað, nema upplýsingar fylgi
umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að
beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga
úr áhættu.

Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir
sæfiefni til iðnaðarnota skulu upplýsa að
nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir
skýli, eða á hörðu og ógagndræpu
undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka
út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður
skuli
safna
saman
sigvatni
til
endurnotkunar eða förgunar.
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