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Af hverju flokkun og merking?

Þekking á hættulegum 

efnum og eiginleikum 

þeirra er ekki almenn

Við komust þó í snertingu 

við mörg mism. efni á 

hverjum degi
Oft um að ræða mikið 

magn, 

marga mism. notendur 

og alvarlega 

hættueiginleika



Hættueiginleikar

• Sumir eiginleikar eru augljósir og geta 

ollið hættu strax t.d. Sprengifim, eldfim 

eða ætandi efni

• Aðrir eiginleikar eru meira faldir en geta 

ollið tjóni á lengri tíma, t.d. 

Krabbameinsvaldandi efni eða efni sem 

safnast upp og eru þrávirk bæði í 

mönnum og umhverfi



Hættumerkingar

• Skýrar hættumerkingar eru því 

nauðsynlegar á öllum vörum á markaði 

sem flokkaðar eru sem hættulegar

• Fyrirtæki sem setja efnavörur á markað 

eru ábyrg fyrir því að þær séu rétt 

merktar og notaðar á öruggan hátt

• Yfirvöld bera ábyrgð á að fylgja því eftir



Reglugerð nr. 1272/2009/EB 

(CLP)

• Kemur í stað tveggja eldri tilskipana um 

flokkun og merkingu efna annars vegar 

og efnablandna hinsvegar

• Innleiddar með íslenskri reglugerð nr. 

236/1990

– Mun falla úr gildi í næstu 7 árin eftir því 

sem ákvæði CLP taka gildi



Reglugerð nr. 1272/2009/EB 

(CLP)
• Innleiðir GHS-merkingar 

Sameinuðu Þjóðanna

– Samræmi í merkingum 

efna og efnablandna um 

allan heim

– CLP innleiðir GHS-

kerfið að hluta



GHS innleitt
Innleiðing langt komin GHS vinna hafin



Nýtt í CLP

• Framleiðendur og innflytjendur ábyrgir 

fyrir flokkun efna sem þeir framleiða, 

flytja inn

• Tilkynningaskylda á flokkun efna á 

markaði

– Fyrir 3. jan 2011

• Samræmd flokkunar og merkingarskrá 

allra efna á markaði hjá ECHA



Nýtt í CLP

• Fleiri hættuflokkar en áður sem skiptast 

í undirflokka og deiliflokka

• Nýjar hættusetningar og 

varúðarsetningar

• Viðvörunarorð (varúð/hætta)

• Ný merki



Ný merki

Gas undir þrýstingi

Alvarlegur heilsuskaði

Heilsuskaði



Tímarammi CLP

• Hrein efni skulu flokkuð skv. nýja kerfinu 

frá 1. desember 2010

– Aðlögunartímabil í gildi til 1. des. 2012

• Efnablöndur skulu flokkaðar skv. nýja 

kerfinu frá 1. júní 2015

– Aðlögunartímabil í gildi til 1. júní 2017

• Upplýsingar um nýja flokkun og 

merkingu skulu fylgja í öryggisblöðum 

eins fljótt og auðið er



Innleiðing á Íslandi

• Breyta þarf lögum nr 45/2008 um efni 

og efnablöndur

– Verða lögð fyrir haustþing, gildistaka 

áætluð fyrir jól

• Ný reglugerð í stað 236/1990

– Mun til að byrja með eingöngu ná yfir hrein 

efni

– Eftir 2015 mun CLP-reglugerðin eingöngu 

gilda



Nánari upplýsingar

• Heimasíða Umhverfisstofnunar

– www.ust.is/Efnavoruroghaettulegefni/Efnio

gvorur/Nyflokkunogmerking

• Heimasíða ECHA, efnastofnunar 

Evrópu

– www.echa.europa.eu/clp_en.asp
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