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ANEXĂ 

Anexa III se modifică după cum urmează: la punctul A se adaugă următorul tabel: 

 

Denumirea agentului Nr. CE (1) Nr. CAS (2) 

Valori-limită 

 Observație Măsuri tranzitorii 
8 ore (3) Termen scurt (4) 

mg/m3 (5) ppm (6) f/ml 

(7) 

mg/m3 ppm f/ml 

Cadmiu și compușii anorganici ai 

acestuia 

  0,001       Valoare-limită 0,004 mg/m3 până la 

xx yyyy 202z [7 ani] 

Beriliu și compușii anorganici de 

beriliu 

  0,0002      sensibilizare

a pielii și a 

căilor 

respiratorii 

(8) 

Valoare-limită 0,0006 mg/m3 până la 

xx yyyy 202z [5 ani] 

Acid arsenic și sărurile acestuia, 

precum și compușii anorganici de 

arsenic 

  0,01       Pentru sectorul topirii cuprului, 

valoarea-limită va intra în vigoare la 

xx yyyy 202z [2 ani] 

Formaldehidă 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3  0,738 0,6  sensibilizare

a pielii 

(9) 

 

4,4′-metilen-bis-(2-cloranilină) 202-918-9 101-14-4 0,01      piele (10)  

 

                                                 
(1) Nr. CE, și anume Einecs, ELINCS sau NLP, este numărul oficial al substanței în Uniunea Europeană, astfel cum este definit în anexa VI partea 1 punctul 1.1.1.2 din 

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. 
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(2) Nr. CAS: număr de înregistrare al Chemical Abstracts Service. 

(3) Măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp (MPT). 

(4) Nivel de expunere pe termen scurt (STEL). Valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția 

cazului în care se prevede altfel. 

(5)  mg/m3 = miligrame per metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (presiune de 760 mm coloană de mercur). 

(6)  ppm = părți per milion exprimate ca volum în aer (ml/m3). 

(7)  f/ml = fibre per mililitru. 

(8)  Substanța poate cauza sensibilizarea pielii și a căilor respiratorii. 

(9)  Substanța poate cauza sensibilizarea pielii. 

(10)  Contribuție substanțială la încărcarea totală din organism prin posibilă expunere cutanată. 

 

 


