
REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006

31. gr.
Kröfur er varða öryggisblöð

1. Birgir efnis eða efnablöndu skal sjá viðtakanda efnisins eða efnablöndunnar fyrir öryggisblaði sem
tekið hefur verið saman í samræmi við II. viðauka:

a) ef efni eða efnablanda uppfyllir viðmiðanir þannig að það flokkist sem hættulegt í samræmi við
tilskipanir 67/548/EBE eða 1999/45/EB eða

b) ef efni er þrávirkt, safnast upp í lífverum og er eitrað eða er mjög þrávirkt og safnast í miklum mæli
upp í lífverum í samræmi við viðmiðanirnar sem eru settar fram í XIII. viðauka eða

c) ef efni er tilgreint í skránni, sem tekin er saman í samræmi við 1. mgr. 59. gr., af öðrum ástæðum en
þeim sem um getur í a- og b-lið.

2. Allir aðilar í aðfangakeðjunni, sem skylt er skv. 14. eða 37. gr. að vinna efnaöryggismat fyrir efni, skulu
sjá til þess að upplýsingarnar á öryggisblaðinu séu í samræmi við upplýsingarnar í þessu öryggismati. Ef
öryggisblaðið er tekið saman fyrir efnablöndu og aðilinn í aðfangakeðjunni hefur unnið efnaöryggismat
fyrir þá efnablöndu er ekki nauðsynlegt að upplýsingarnar á öryggisblaðinu séu í samræmi við
efnaöryggisskýrsluna fyrir hvert efni, sem efnablandan inniheldur, heldur nægir að upplýsingarnar séu í
samræmi við efnaöryggisskýrsluna fyrir efnablönduna.

3. Birgirinn skal að beiðni viðtakandans sjá honum fyrir öryggisblaði, sem er tekið saman í samræmi við
ákvæði II. viðauka, ef efnablanda uppfyllir ekki viðmiðanir til að flokkast sem hættuleg í samræmi við 5.,
6. og 7. gr. tilskipunar 1999/45/EB en inniheldur:

a) a.m.k. eitt efni sem skapar hættu fyrir heilbrigði manna eða umhverfið og er eitt sér í styrk sem nemur
≥ 1%miðað við þyngd fyrir efnablöndu, sem er ekki loftkennd, og≥ 0,2% miðað við rúmmál fyrir
loftkennda efnablöndu eða

b) a.m.k. eitt efni sem er þrávirkt, safnast upp í lífverum og er eitrað eða er mjög þrávirkt og safnast í
miklum mæli upp í lífverum í samræmi við viðmiðanirnar, sem eru settar fram í XIII. viðauka, og er eitt
sér í styrk sem nemur≥ 0,1% miðað við þyngd í efnablöndu, sem er ekki loftkennd, eða hefur af öðrum
ástæðum en þeim sem um getur í a-lið verið fært í skrána sem tekin var saman í samræmi við 1. mgr. 59.
gr. eða

c) efni sem fellur undir viðmiðunarmörk Bandalagins fyrir váhrif á vinnustöðum.

4. Ef eftirnotandi eða dreifandi fer ekki fram á það er ekki nauðsynlegt að láta öryggisblað fylgja
hættulegum efnum eða efnablöndum, sem eru boðnar eða seldar almenningi, ef þeim fylgja nægilegar
upplýsingar til að notendur geti gert nauðsynlegar ráðstafanir að því er varðar heilsuvernd, öryggi
og umhverfisvernd.

5. Öryggisblaðið skal lagt fyrir á opinberu tungumáli þess aðildarríkis eða þeirra aðildarríkja þar sem
efnið eða efnablandan er sett á markað nema viðkomandi aðildarríki kveði á um annað.

6. Öryggisblaðið skal vera dagsett og þar skulu vera eftirfarandi fyrirsagnir:
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1. auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins,
2. hættugreining,
3. samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni,
4. ráðstafanir í skyndihjálp,
5. ráðstafanir vegna slökkviaðgerða,
6. ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir
slysni,
7. meðhöndlun og geymsla,
8. takmörkun váhrifa/persónuhlífar,
9. eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar,
10. stöðugleiki og hvarfgirni,
11. eiturefnafræðilegar upplýsingar,
12. vistfræðilegar upplýsingar,
13. atriði varðandi förgun,
14. upplýsingar varðandi flutning,
15. upplýsingar varðandi regluverk,
16. aðrar upplýsingar.

7. Allir aðilar í aðfangakeðjunni, sem er skylt að taka saman efnaöryggisskýrslu skv. 14. eða 37. gr, skulu
láta viðeigandi váhrifasviðsmyndir (þ.m.t. notkunar- og váhrifaflokkar, eftir því sem við á) fylgja í viðauka
við öryggisblaðið, sem tekur til tilgreindrar notkunar, og enn fremur sérstök skilyrði sem stafa af beitingu
3. liðar í XI. viðauka.
Allir eftirnotendur skulu láta fylgja viðeigandi váhrifasviðsmyndir og nota aðrar viðeigandi upplýsingar af
öryggisblaðinu, sem þeir hafa fengið í hendur, þegar þeir taka saman sitt eigið öryggisblað yfir tilgreinda
notkun.
Allir dreifendur skulu láta viðeigandi váhrifasviðsmyndir berast áfram og nota aðrar viðeigandi
upplýsingar af öryggisblaðinu, sem þeir hafa fengið í hendur, þegar þeir taka saman eigið öryggisblað að
því er varðar notkun sem þeir hafa framsent upplýsingar um í samræmi við 2. mgr. 37. gr.

8. Öryggisblað skal afhent án þess að gjald komi fyrir, á pappír eða rafrænt.

9. Birgjar skulu uppfæra öryggisblaðið tafarlaust í eftirfarandi tilvikum:

a) um leið og fyrir liggja nýjar upplýsingar, sem geta haft áhrif á ráðstafanir við áhættustjórnun, eða
nýjar upplýsingar um hættu,

b) þegar leyfi hefur verið veitt eða synjað hefur verið um leyfi,

c) þegar takmarkanir hafa verið settar.

Þessi nýja, dagsetta útgáfa upplýsinganna, tilgreind sem„Endurskoðun: (dags.)―, skal afhent án þess að
gjald komi fyrir, á pappír eða rafrænt, öllum fyrri viðtakendum sem þeir hafa afhent efnið eða
efnablönduna næstu 12 mánuði á undan. Skráningarnúmerið skal vera á öllum uppfærslum eftir
skráningu.


