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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../2006

af

om registrering, vurdering og godkendelse af 

samt begrænsninger for kemikalier (Reach),

om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur 

og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF

og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 

og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 

samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 

Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 112 af 30.4.2004, s. 92 og EUT C 294 af 25.11.2005, s. 38
2 EUT C 164 af 5.7.2005, s. 78.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 17. november 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), 

Rådets fælles holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets hold-
ning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Denne forordning bør sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og 

miljøet som den frie bevægelighed på det indre marked for stoffer som sådan, i kemiske 

produkter og i artikler og samtidig styrke konkurrenceevne og innovation.

(2) Det indre marked for stoffer kan kun fungere effektivt, hvis kravene til stofferne ikke er 

væsentligt forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.

(3) Der bør sikres et højt niveau for menneskers sundhed og miljøbeskyttelse ved tilnærmelse 

af lovgivningerne om stoffer med det mål at opnå en bæredygtig udvikling. Denne lovgiv-

ning bør anvendes på en ikke-diskriminerende måde, uanset om stofferne handles på det 

indre marked eller internationalt.
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(4) Ifølge den implementeringsplan, der blev vedtaget den 4. september 2002 på verdenstop-

mødet i Johannesburg om bæredygtig udvikling, er det Den Europæiske Unions hensigt, at 

kemiske stoffer inden 2020 skal produceres og anvendes på en måde, der minimerer de 

signifikante skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet.

(5) Forordningen bør ikke berøre Fællesskabets arbejdsmiljølovgivning og miljølovgivning.

(6) Denne forordning bør bidrage til gennemførelsen af den strategiske tilgang til international 

kemikalieforvaltning (SAICM), der blev vedtaget den 6. februar 2006 i Dubai.

(7) For at bevare det indre markeds integritet og sikre et højt niveau for beskyttelsen af men-

neskers sundhed, navnlig arbejdstagernes sundhed, og af miljøet, er det nødvendigt at sik-

re, at fremstillingen af stoffer i Fællesskabet er i overensstemmelse med fællesskabsretten, 

også når disse stoffer eksporteres.
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(8) Der bør tages særligt hensyn til forordningens potentielle virkninger for små og mellemsto-

re virksomheder (SMV'er) og til behovet for at undgå enhver form for diskrimination af

disse.

(9) En evaluering af de fire vigtigste retsakter vedrørende kemikalier i Fællesskabet, dvs. Rå-

dets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, 

emballering og etikettering af farlige stoffer1, Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte be-

stemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og 

præparater2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om ind-

byrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassifi-

cering, emballering og etikettering af farlige præparater3 og Rådets forordning (EØF) 

nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende 

stoffer4, har vist, at der er en række problemer med hensyn til, hvordan Fællesskabets lov-

givning om kemikalier fungerer, som har ført til forskelligheder i love, bekendtgørelser og 

administrative bestemmelser i medlemsstaterne, der direkte påvirker det indre marked på 

dette område, og at der bør gøres mere for at beskytte folkesundheden og miljøet i overens-

stemmelse med forsigtighedsprincippet.

  

1 EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EUT 
L 152 af 30.4.2004, s. 1). Berigtiget i EUT L 216 af 16.6.2004, s. 3.

2 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2005/90/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 28).

3 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/8/EF (EUT 
L 19 af 24.1.2006, s. 12).

4 EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
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(10) Stoffer under toldkontrol, der er midlertidigt oplagret eller befinder sig i frizoner eller på 

frilagre med henblik på reeksport eller i transit, anvendes ikke i denne forordnings betyd-

ning og bør derfor ikke være omfattet af dens anvendelsesområde. Transport af farlige ke-

miske stoffer og produkter med jernbane, ad vej og indre vandveje eller ad sø- eller luftve-

jen bør heller ikke være omfattet af forordningens anvendelsesområde, idet denne form for 

transport allerede er omfattet af en specifik lovgivning.

(11) For at sikre den praktiske gennemførelse og for at opretholde incitamenterne til genanven-

delse og nyttiggørelse af affald bør affald ikke betragtes som stoffer, kemiske produkter el-

ler artikler i henhold til denne forordning.

(12) Et vigtigt mål for det nye system, der indføres med denne forordning, er at tilskynde til og i 

visse tilfælde sikre, at problematiske stoffer efterhånden erstattes med mindre farlige stof-

fer eller teknologier, når der findes egnede økonomisk og teknisk levedygtige alternativer. 

Denne forordning berører ikke anvendelsen af direktiver om arbejdstager- og miljøbeskyt-

telse, navnlig ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 

om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfrem-

kaldende eller mutagene stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets 

direktiv 89/391/EØF)1 og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af ar-

bejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske 

agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF)2, ifølge hvilket arbejdsgi-

verne skal fjerne skadelige stoffer, når dette er teknisk muligt, eller erstatte farlige stoffer 

med mindre farlige stoffer.

  

1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 23.
2 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 6
DG C I DA

(13) Det er nødvendigt at sikre en effektiv styring af de tekniske, videnskabelige og administra-

tive aspekter af denne forordning på fællesskabsplan. Der bør derfor oprettes en central en-

hed til at opfylde denne rolle. I en forundersøgelse om ressourcebehovene i forbindelse 

med en central enhed blev det konkluderet, at en uafhængig central enhed ville indebære 

en række fordele på længere sigt i forhold til andre løsningsmuligheder. Der bør derfor op-

rettes et europæisk kemikalieagentur (herefter benævnt "agenturet").

(14) Ansvaret for risikohåndteringen i forbindelse med stoffer bør ligge hos de fysiske eller 

juridiske personer, der fremstiller, importerer, markedsfører eller anvender disse stoffer. 

Oplysningerne om gennemførelsen af denne forordning bør være lettilgængelige, navnlig 

for SMV'er.

(15) Derfor bør der i henhold til registreringsbestemmelserne kræves, at producenter og impor-

tører fremskaffer data om de stoffer, som de fremstiller eller importerer, og anvender disse 

data til at vurdere risici i forbindelse med stofferne og til at udarbejde og anbefale passende 

risikohåndteringsforanstaltninger. For at sikre, at de opfylder disse forpligtelser, samt af 

åbenhedshensyn bør de ved registreringen indsende et dossier med alle disse oplysninger 

til agenturet. Registrerede stoffer bør kunne bevæge sig frit inden for det indre marked.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 7
DG C I DA

(16) I henhold til vurderingsbestemmelserne bør der foretages en opfølgning af registreringen, 

hvor der gives mulighed for at kontrollere, om registreringerne er i overensstemmelse med 

denne forordnings krav, og eventuelt for at fremskaffe flere oplysninger om stoffernes 

egenskaber. Hvis agenturet i samarbejde med medlemsstaterne mener, at der er grunde til 

at formode, at et stof udgør en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, bør agentu-

ret efter at have optaget det pågældende stof i den rullende fællesskabshandlingsplan for 

stofvurdering gennem medlemsstaternes kompetente myndigheder sikre, at dette stof bliver 

vurderet.

(17) Selv om oplysninger om stoffer fremkommet gennem vurderinger først og fremmest skal 

anvendes af producenter og importører til risikohåndtering i forbindelse med deres stoffer, 

kan de også bruges til at indlede godkendelses- eller begrænsningsprocedurer i henhold til 

denne forordning eller risikohåndteringsprocedurer inden for rammerne af anden fælles-

skabslovgivning. Det bør derfor sikres, at sådanne oplysninger er til rådighed for de kom-

petente myndigheder og kan anvendes af dem i forbindelse med sådanne procedurer.

(18) Godkendelsesbestemmelserne skal sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, sam-

tidig med at det sikres, at risici i forbindelse med særligt problematiske stoffer kontrolleres 

korrekt. Kommissionen bør kun godkende markedsføring og anvendelse af sådanne stoffer, 

hvis risiciene i forbindelse med deres anvendelse er tilstrækkeligt kontrolleret, hvor dette 

er muligt, eller hvis anvendelsen kan begrundes ud fra socioøkonomiske hensyn, og der ik-

ke findes passende økonomisk og teknisk levedygtige alternativer.

(19) Begrænsningsbestemmelserne skal give mulighed for helt eller delvis at forbyde fremstil-

ling, markedsføring og anvendelse af stoffer, der indebærer risici, der skal gribes ind over 

for, eller for at fastlægge andre begrænsninger for sådanne stoffer på grundlag af en vurde-

ring af de pågældende risici.
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(20) Til forberedelse af denne forordning har Kommissionen iværksat REACH-

gennemførelsesprojekter med inddragelse af relevante eksperter fra interessentgrupper. 

Nogle af disse projekter tager sigte på at udarbejde udkast til retningslinjer og redskaber, 

der skal hjælpe Kommissionen, agenturet, medlemsstater, producenter, importører og 

downstream-brugere af stoffer med den konkrete opfyldelse af deres forpligtelser i medfør 

af denne forordning. Dette arbejde skulle gøre det muligt for Kommissionen og agenturet 

at stille en passende teknisk vejledning til rådighed i god tid i forhold til de frister, der ind-

føres med denne forordning.

(21) Ansvaret for at vurdere risiciene og farerne i forbindelse med stoffer bør først og fremmest 

pålægges de fysiske eller juridiske personer, der fremstiller eller importerer stoffer, men 

kun når de gør dette i mængder, der overstiger visse grænser, således at de bliver i stand til 

at bære byrderne i forbindelse hermed. Fysiske eller juridiske personer, der håndterer ke-

mikalier, bør træffe de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger i overensstemmelse 

med vurderingen af risiciene i forbindelse med stoffer og videregive relevante anbefalinger 

inden for leverandørkæden. Dette bør indebære, at de på en passende og gennemskuelig

måde beskriver, dokumenterer og meddeler, hvilke risici der følger af produktion, anven-

delse og bortskaffelse af de enkelte stoffer.

(22) For at foretage en effektiv kemikaliesikkerhedsvurdering af stoffer bør producenter og im-

portører af stoffer fremskaffe oplysninger om disse, om nødvendigt ved at udføre nye for-

søg.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 9
DG C I DA

(23) Med henblik på håndhævelse og vurdering og af hensyn til åbenheden bør oplysninger om 

disse stoffer samt relaterede oplysninger, herunder oplysninger om risikohåndteringsforan-

staltninger, normalt indberettes til myndighederne.

(24) Videnskabelig forskning og udvikling finder normalt sted med mængder på under 1 ton pr. 

år. Det er ikke nødvendigt at undtage sådan forskning og udvikling, fordi stoffer i disse 

mængder under alle omstændigheder ikke skal registreres. For at fremme innovation bør 

produkt- og procesorienteret forskning og udvikling imidlertid undtages fra registrerings-

forpligtelsen i en vis periode, hvor det endnu ikke er hensigten at markedsføre et stof over 

for et ubegrænset antal kunder, fordi dets anvendelse i kemiske produkter eller artikler 

kræver yderligere forskning og udvikling, der skal udføres af den potentielle registrant selv 

eller i samarbejde med et begrænset antal kendte kunder. Der bør desuden gives en tilsva-

rende undtagelse til downstream-brugere, der anvender stoffet til produkt- og procesorien-

teret forskning og udvikling, forudsat at risiciene for menneskers sundhed og for miljøet er 

tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningens krav vedrørende arbejds-

tager- og miljøbeskyttelse.
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(25) Da producenter og importører af artikler bør være ansvarlige for deres artikler, er det hen-

sigtsmæssigt at pålægge registreringskrav for stoffer, der er beregnet til at blive frigivet fra 

artikler, og som ikke er blevet registreret til den pågældende anvendelse. I forbindelse med 

særligt problematiske stoffer, der er til stede i artikler over mængde- og koncentrations-

tærsklerne, hvor eksponering for stoffet ikke kan udelukkes, og hvor ingen har registreret 

stoffet til denne anvendelse, bør agenturet underrettes. Agenturet bør endvidere have befø-

jelser til at kræve, at der indsendes en registrering, hvis det har grunde til at formode, at 

frigivelsen af et stof fra artiklen kan udgøre en sundheds- eller miljørisiko, og at stoffet er 

til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør pr. år. Agentu-

ret bør overveje, om der er behov for et forslag om en begrænsning, hvis det mener, at så-

danne stoffers anvendelse i artikler udgør en sundheds- eller miljørisiko, der ikke er til-

strækkeligt kontrolleret.
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(26) Kravene til producenters og importørers udførelse af kemikaliesikkerhedsvurderinger bør 

defineres udførligt i et teknisk bilag, for at de skal kunne opfylde deres forpligtelser. For at 

opnå en rimelig deling af byrden med deres kunder bør producenter og importører i deres 

kemikaliesikkerhedsvurdering ikke blot behandle deres egne anvendelser og de anvendel-

ser, som de markedsfører deres stoffer til, men også alle anvendelser, som deres kunder 

beder dem behandle.

(27) Kommissionen bør i tæt samarbejde med industrien, medlemsstaterne og andre relevante 

interessenter udarbejde retningslinjer med henblik på opfyldelse af denne forordnings krav 

vedrørende kemiske produkter (navnlig for så vidt angår sikkerhedsdatablade med ekspo-

neringsscenarier), herunder vurdering af stoffer, der indgår i bestemte kemiske produkter, 

f.eks. metaller, der indgår i legeringer. Kommissionen bør i den forbindelse fuldt ud tage 

hensyn til det arbejde, der er udført som led i REACH-gennemførelsesprojekterne, og sør-

ge for den nødvendige vejledning på området inden for rammerne af den samlede pakke 

med vejledning om REACH. Denne vejledning bør foreligge, inden forordningen træder i 

kraft.

(28) Det bør ikke være nødvendigt at foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffer i 

kemiske produkter i visse meget små koncentrationer, der ikke anses for at være problema-

tiske. Stoffer i kemiske produkter i så små koncentrationer bør også undtages fra godken-

delse. Disse bestemmelser bør ligeledes finde anvendelse på kemiske produkter, der er 

blandinger i fast form af stoffer, indtil et sådant produkt får en bestemt form, der ændrer 

det til en artikel.
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(29) Der bør åbnes mulighed for fælles indsendelse og deling af oplysninger om stoffer for at 

gøre registreringsordningen mere effektiv, reducere omkostningerne og reducere omfanget 

af forsøg med hvirveldyr. Et medlem af en gruppe af flere registranter bør indsende oplys-

ninger på vegne af de andre i henhold til regler, der sikrer, at alle påkrævede oplysninger 

indsendes, og samtidig muliggør en deling af omkostningsbyrden. Registranter bør i visse 

særlige tilfælde have mulighed for at indsende oplysninger direkte til agenturet.

(30) Kravene til fremskaffelse af oplysninger om stoffer bør øges trinvis i forhold til de mæng-

der af stoffet, der fremstilles eller importeres, fordi mængden giver en indikation af men-

neskers og miljøets potentielle eksponering for stofferne, og kravene bør beskrives udfør-

ligt. For at reducere den eventuelle virkning for lavvolumenstoffer bør der kun kræves nye 

toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger for prioriterede stoffer i mængder på 1-

10 tons. For andre stoffer inden for dette mængdeinterval bør der være incitamenter til at 

tilskynde producenter og importører til at give disse oplysninger.

(31) Medlemsstaterne, agenturet og alle berørte parter bør tage fuldt hensyn til resultaterne af 

REACH-gennemførelsesprojekterne, navnlig med hensyn til registrering af stoffer, der fo-

rekommer i naturen.

(32) Det er nødvendigt overveje anvendelsen af artikel 2, stk. 7, litra a) og b), samt bilag XI på 

stoffer afledt af mineralogiske processer, og der bør tages fuldt hensyn hertil ved revisio-

nen af bilag IV og V.
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(33) Hvis der udføres forsøg, bør disse opfylde de relevante krav til beskyttelse af laboratorie-

dyr, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. novem-

ber 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestem-

melser om beskyttelse af dyr, som anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål1, og, 

når der er tale om økotoksikologiske og toksikologiske forsøg, god laboratoriepraksis som 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 2004 om ind-

byrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelse af principper for god laboratoriepraksis 

og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer2.

(34) Fremskaffelse af oplysninger med alternative metoder, der giver resultater svarende til de 

foreskrevne forsøg og forsøgsmetoder, bør også tillades, f.eks. når disse oplysninger kom-

mer fra validerede kvalitative eller kvantitative struktur-aktivitets-modeller eller fra struk-

turelt beslægtede stoffer. Med henblik herpå bør agenturet i samarbejde med medlemssta-

terne og berørte parter udarbejde passende retningslinjer. Det bør også være muligt ikke at 

indsende visse oplysninger, hvis dette kan begrundes behørigt. På grundlag af erfaringerne 

med REACH-gennemførelsesprojekterne bør der udarbejdes kriterier for, hvad der er en 

behørig begrundelse.

(35) For at hjælpe virksomheder, navnlig SMV'er, med at opfylde kravene i denne forordning 

bør medlemsstaterne som supplement til de vejledende dokumenter, der leveres af agentu-

ret, etablere nationale helpdeske,

  

1 EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/65/EF (EUT L 230 af 16.9.2003, s. 32).

2 EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44.
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(36) Internationalt accepterede forsøgsmetoder bør anerkendes, og andre forsøgsmetoder bør 

accepteres af Kommissionen og revideres efter behov, navnlig med henblik på at raffinere, 

begrænse eller erstatte dyreforsøg.

(37) Af praktiske grunde og på grund af deres særlige art bør der fastsættes særlige registre-

ringskrav for mellemprodukter. Polymerer bør fritages for registrering og vurdering, indtil 

de, der skal registreres som følge af risici for menneskers sundhed eller miljøet, kan ud-

vælges på en praktisk gennemførlig og omkostningseffektiv måde på grundlag af sunde 

tekniske og videnskabeligt anerkendte kriterier.

(38) For ikke at overbelaste myndighederne og fysiske eller juridiske personer med arbejde med 

registreringen af de indfasningsstoffer, der allerede findes på det indre marked, bør denne 

registrering fordeles over en passende periode, uden at der dog derved må skabes unødig 

forsinkelse. Der bør derfor fastsættes frister for registrering af disse stoffer.

(39) Data vedrørende stoffer, der allerede er anmeldt i henhold til direktiv 67/548/EØF, bør 

overføres til systemet og opgraderes, når den næste mængdetærskel nås.

(40) For at skabe et harmoniseret, enkelt system bør alle registreringer indsendes til agenturet. 

For at sikre en konsistent fremgangsmåde og en effektiv anvendelse af ressourcerne bør 

dette foretage en fuldstændighedskontrol af alle registreringer og tage ansvaret for eventu-

elle endelige afvisninger af registreringer.
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(41) Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer (European Inventory of 

Existing Commercial Chemical Substances) (EINECS) lader visse komplekse stoffer indgå 

i én enkelt indgang. UVCB-stoffer (stoffer med ukendt eller variabel sammensætning, 

komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer) kan registreres som ét enkelt 

stof under denne forordning trods deres variable sammensætning, forudsat at de farlige 

egenskaber ikke er markant forskellige og sikrer samme klassifikation.

(42) For at sikre ajourføringen af de oplysninger, der er indsamlet via registreringen, bør der 

indføres en forpligtelse for registranter til at underrette agenturet om visse ændringer af op-

lysningerne.

(43) Antallet af hvirveldyr, der bruges til forsøg, skal reduceres til et minimum i overensstem-

melse med bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF. Når det er muligt, bør brug af dyr altid 

undgås gennem anvendelse af alternative metoder valideret af Det Europæiske Center for 

Validering af Alternative Metoder eller andre internationale organer og anerkendt af 

Kommissionen eller agenturet, afhængigt af hvad der er relevant.

(44) Denne forordning bør ikke påvirke den fulde anvendelse af Fællesskabets konkurrencereg-

ler.

(45) For at undgå dobbeltarbejde og især for at reducere omfanget af forsøg med hvirveldyr bør 

bestemmelserne om udarbejdelse og indsendelse af registreringer og ajourføringer kræve 

deling af oplysninger, når en registrant anmoder herom. Hvis oplysningerne vedrører hvir-

veldyr, bør det kræves, at registranten anmoder om disse data.
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(46) Det er i almenhedens interesse at sikre, at forsøgsresultater vedrørende bestemte stoffers 

farlighed for menneskers sundhed eller miljøet hurtigst muligt videreformidles til de fysi-

ske eller juridiske personer, der anvender dem, for at begrænse enhver risiko i forbindelse 

med deres anvendelse. Deling af oplysninger bør finde sted, hvis en registrant anmoder 

herom, navnlig i forbindelse med oplysninger, der omfatter forsøg med hvirveldyr, på be-

tingelser, der sikrer en rimelig kompensation til den virksomhed, der har udført forsøgene.

(47) For at styrke Fællesskabets industris konkurrenceevne og for at sikre, at denne forordning 

anvendes så effektivt som muligt, er det hensigtsmæssigt at skabe grundlag for deling af 

data mellem registranter på grundlag af en rimelig kompensation.

(48) For at respektere de legitime ejendomsrettigheder for dem, der fremskaffer forsøgsdata, 

bør ejeren af disse data i en periode på ti år have krav på kompensation fra de registranter, 

der drager fordel af disse data.

(49) For at gøre det muligt for en potentiel registrant at gå videre med registreringen, selv om 

han ikke kan nå til enighed med en tidligere registrant, bør agenturet på anmodning tillade 

anvendelse af de resuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer vedrørende forsøg, 

der allerede er indsendt. Den registrant, der modtager disse data, bør være forpligtet til at 

betale dataejeren et bidrag til omkostningerne hertil.
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(50) For at undgå dobbeltarbejde og især for at undgå, at forsøg udføres flere gange, bør regi-

stranter af indfasningsstoffer så tidligt som muligt præregistrere disse stoffer i en database, 

der forvaltes af agenturet. Der bør etableres et system, der skal åbne mulighed for etable-

ring af forummer for informationsudveksling om stoffer (SIEF), der skal hjælpe registran-

ter med at finde andre registranter. For at sikre, at et sådant system fungerer godt, bør disse

opfylde visse forpligtelser. Hvis et medlem af et SIEF ikke opfylder sine forpligtelser, bør 

han straffes herfor, men andre medlemmer bør kunne fortsætte udarbejdelsen af deres egen 

registrering.

(51) En del af producenters eller importørers ansvar for risikohåndtering i forbindelse med stof-

fer består i formidling af oplysninger om disse stoffer til andre fagfolk, bl.a. downstream-

brugere eller distributører. Dette vigtige ansvar bør ligeledes gælde i hele leverandørkæ-

den, så alle aktører kan opfylde deres forpligtelser med hensyn til håndtering af risiciene i 

forbindelse med anvendelse af stofferne.

(52) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad allerede bruges som et kommunikationsværktøj i 

leverandørkæden for kemiske stoffer og produkter, er det hensigtsmæssigt af udvikle det 

yderligere og gøre det til en integreret del af det system, der etableres med denne forord-

ning.
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(53) For at opnå en "ansvarskæde" bør downstream-brugerne være ansvarlige for vurdering af 

risici i forbindelse med deres anvendelse af stoffer, hvis disse risici ikke er omfattet af et 

sikkerhedsdatablad modtaget fra deres leverandører, medmindre den pågældende 

downstream-bruger træffer mere vidtgående foranstaltninger end dem, hans leverandør har 

anbefalet, eller medmindre hans leverandør ikke var forpligtet til at vurdere disse risici el-

ler levere ham oplysninger om disse risici. Af samme grund bør downstream-brugerne 

håndtere risiciene i forbindelse med deres anvendelse af disse stoffer. Det er endvidere 

hensigtsmæssigt, at alle producenter eller importører af en artikel, der indeholder et særligt 

problematisk stof, giver oplysninger, der er tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sik-

kert.

(54) Kravene til downstream-brugernes udførelse af kemikaliesikkerhedsvurderinger bør også 

beskrives udførligt for at sætte dem i stand til at opfylde deres forpligtelser. Disse krav bør 

kun finde anvendelse, når den samlede mængde er over 1 ton kemiske stoffer eller produk-

ter. I alle tilfælde bør downstream-brugere imidlertid overveje anvendelsen samt identifice-

re og anvende passende risikohåndteringsforanstaltninger. Downstream-brugerne bør med-

dele agenturet visse grundlæggende oplysninger om anvendelse.

(55) Med henblik på håndhævelse og vurdering bør downstream-brugere af stoffer være forplig-

tet til at indberette visse grundlæggende oplysninger til agenturet, hvis deres anvendelse 

ligger uden for betingelserne i det eksponeringsscenarie, der er beskrevet i det sikkerheds-

datablad, de har modtaget fra deres oprindelige producent eller importør, og til at holde så-

danne indberettede oplysninger ajourført.
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(56) Af hensyn til praktisk gennemførlighed og proportionalitet er det hensigtsmæssigt at frita-

ge downstream-brugere, der anvender små mængder af et stof, for sådanne indberetninger.

(57) Kommunikationen opad og nedad i leverandørkæden bør gøres lettere. Kommissionen bør

udvikle et system, der kategoriserer korte generelle beskrivelser af anvendelserne, under 

hensyntagen til resultaterne af REACH-gennemførelsesprojekterne.

(58) Det er også nødvendigt at sikre, at fremskaffelsen af oplysninger er tilpasset de reelle in-

formationsbehov. Med henblik herpå bør vurderingen kræve, at agenturet træffer afgørelse 

om de forsøgsprogrammer, der foreslås af producenter og importører. I samarbejde med 

medlemsstaterne bør agenturet prioritere visse stoffer, f.eks. de stoffer, der kan være sær-

ligt problematiske.

(59) Det er endvidere nødvendigt at skabe tillid til registreringernes generelle kvalitet og sikre, 

at offentligheden og alle interessenter i den kemiske industri har tillid til, at fysiske eller ju-

ridiske personer opfylder de forpligtelser, der er pålagt dem. Det er derfor hensigtsmæssigt 

at fastsætte bestemmelser om registrering af, hvilke oplysninger der er blevet gennemgået 

af en person med passende erfaring, og at en procentandel af registreringerne kontrolleres 

af agenturet.
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(60) Agenturet bør også have beføjelser til at kræve yderligere oplysninger fra producenter, im-

portører eller downstream-brugere om stoffer, der på grundlag af foretagne vurderinger 

mistænkes for at udgøre en risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, bl.a. på grund 

af deres forekomst i det indre marked i store mængder. På grundlag af kriterier for priorite-

ring af stoffer udarbejdet af agenturet i samarbejde med medlemsstaterne bør der udarbej-

des en rullende fællesskabshandlingsplan for stofvurdering, der pålægger de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne at vurdere de stoffer, der er omfattet heraf. Hvis anvendel-

sen på produktionsstedet af isolerede mellemprodukter giver anledning til en risiko, der er 

problematisk i samme grad som brugen af stoffer, der kræver godkendelse, bør medlems-

staternes kompetente myndigheder også kunne kræve yderligere oplysninger, hvis det er 

begrundet.

(61) Kollektiv enighed i agenturets Medlemsstatsudvalg om dets udkast til afgørelser bør skabe

grundlag for et effektivt system, der respekterer subsidiaritetsprincippet og samtidig opret-

holder det indre marked. Hvis en eller flere medlemsstater eller agenturet ikke kan tilslutte 

sig et udkast til afgørelse, bør denne underlægges en centraliseret procedure. Hvis der ikke 

opnås enighed i Medlemsstatsudvalget bør Kommissionen vedtage en afgørelse, der træf-

fes i overensstemmelse med en udvalgsprocedure.

(62) En vurdering kan føre til den konklusion, at der bør træffes foranstaltninger i henhold til 

begrænsnings- eller godkendelsesprocedurerne, eller at der bør overvejes risikohåndte-

ringstiltag inden for rammerne af anden relevant lovgivning. Oplysninger om behandlingen 

af vurderinger bør derfor offentliggøres.
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(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed, herunder også 

af relevante befolkningsgrupper og eventuelt visse sårbare befolkningsgrupper, og af mil-

jøet bør stoffer med særligt problematiske egenskaber i overensstemmelse med forsigtig-

hedsprincippet behandles med en særlig forsigtighed. Der bør gives godkendelse, når fysi-

ske eller juridiske personer, der ansøger om godkendelse, over for den godkendende myn-

dighed godtgør, at risiciene for menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med anven-

delsen af stofferne er tilstrækkeligt kontrolleret. Der kan eventuelt også gives godkendelse

til anvendelse, hvis det kan påvises, at de socioøkonomiske fordele ved brugen af stoffet 

mere end opvejer risiciene i den forbindelse, og at der ikke findes passende økonomisk og 

teknisk levedygtige alternative stoffer eller teknologier. Under hensyntagen til at det indre 

marked fungerer efter hensigten, er det hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den godken-

dende myndighed.

(64) Der kan udvikles metoder til fastlæggelse af tærskler for kræftfremkaldende og mutagene 

stoffer under hensyntagen til resultaterne af REACH-gennemførelsesprojekterne. Det rele-

vante bilag kan ændres på grundlag af disse metoder, således at der, når det er hensigts-

mæssigt, kan anvendes tærskler i forbindelse med godkendelse af anvendelsen af kræft-

fremkaldende og mutagene stoffer.

(65) For at støtte målet om at erstatte særligt problematiske stoffer med passende alternative 

stoffer eller teknologier, bør alle, der ansøger om godkendelse, fremlægge en analyse af al-

ternativer, der tager hensyn til risiciene i forbindelse hermed, samt til de tekniske og øko-

nomiske muligheder for en substitution. Godkendelser bør desuden tages op til fornyet 

vurdering inden for en given frist, hvis længde fastlægges i hvert enkelt tilfælde, og de bør 

normalt være underlagt visse betingelser, herunder overvågning.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 22
DG C I DA

(66) Erfaringer på internationalt niveau viser, at stoffer med egenskaber, der gør dem persisten-

te, potentielt bioakkumulerende og giftige eller meget persistente og meget potentielt 

bioakkumulerende, er særligt problematiske stoffer, og der er udarbejdet kriterier, der gør 

det muligt at identificere sådanne stoffer. Visse andre stoffer er tilstrækkeligt problemati-

ske til, at de bør behandles på samme måde på grundlag af hvert enkelt tilfælde.

(67) Af hensyn til gennemførligheden og af praktiske grunde for de fysiske eller juridiske per-

soner, der skal udarbejde ansøgningerne og gennemføre passende risikohåndteringsforan-

staltninger, og de myndigheder, der skal behandle ansøgningerne om godkendelse, bør kun 

et begrænset antal stoffer behandles i godkendelsesproceduren på samme tid, og der bør 

fastsættes realistiske frister for ansøgninger, samtidig med at det gøres muligt at undtage 

visse anvendelser. De stoffer, der anses for at opfylde kriterierne for godkendelse, bør op-

tages på en kandidatliste med henblik på eventuelt at komme med i godkendelsesprocedu-

ren. Det bør af denne liste klart fremgå, hvilke stoffer der indgår i agenturets arbejdspro-

gram.

(68) Agenturet bør yde rådgivning om prioriteringen af stoffer, der skal behandles i godkendel-

sesproceduren, for at sikre, at afgørelserne er et udtryk for samfundets behov samt for den 

videnskabelige viden og udvikling.

(69) Et fuldstændigt forbud mod et stof vil betyde, at ingen af dets anvendelser vil kunne god-

kendes. Det vil derfor være meningsløst at tillade indsendelse af ansøgninger om godken-

delse. I sådanne tilfælde bør stoffet fjernes fra listen over stoffer, for hvilke der kan ind-

sendes ansøgninger, og føjes til listen over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begræns-

ninger.
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(70) Der bør sikres et korrekt samspil mellem bestemmelserne om godkendelse og begræns-

ning, for at det indre marked fortsat kan fungere effektivt, og for at bevare beskyttelsen af 

menneskers sundhed, sikkerhed og miljøet. Begrænsninger, som findes på det tidspunkt, 

hvor et stof føjes til listen over stoffer, for hvilke der kan indsendes ansøgninger, bør op-

retholdes for dette stofs vedkommende. Agenturet bør overveje, om risikoen i forbindelse 

med stoffer i artikler er tilstrækkeligt kontrolleret, og, hvis dette ikke er tilfældet, udarbejde 

et dossier i forbindelse med indførelsen af yderligere begrænsninger for stoffer, hvis an-

vendelse kræver godkendelse.

(71) For at skabe en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til godkendelse af anvendelser 

af bestemte stoffer bør agenturet afgive udtalelser om de risici, som disse anvendelser in-

debærer, og om eventuelle socioøkonomiske analyser, der indsendes af tredjeparter.

(72) For at sikre en effektiv overvågning og håndhævelse af godkendelseskravet bør 

downstream-brugere, der nyder godt af en godkendelse, der er tildelt deres leverandør, in-

formere agenturet om deres brug af stoffet.

(73) For at gøre det nuværende system hurtigere bør begrænsningsproceduren omstruktureres 

og direktiv 76/769/EØF, der flere gange er blevet ændret og tilpasset i betydeligt omfang, 

bør erstattes. Af klarhedshensyn og som udgangspunkt for denne nye og hurtigere be-

grænsningsprocedure bør de harmoniserede regler i bilaget til ovennævnte direktiv omar-

bejdes og overtages. Omarbejdelsen skal følge de regler, der er opstillet i den interinstitu-

tionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, for 

så vidt angår omarbejdningsteknikker1.

  

1 EUT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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(74) I forbindelse med bilag XVII bør medlemsstaterne i en overgangsperiode kunne opretholde 

strengere begrænsninger, under forudsætning af at disse begrænsninger er blevet anmeldt i 

henhold til traktaten. Dette bør gælde stoffer som sådan, stoffer i kemiske produkter og 

stoffer i artikler, hvis fremstilling, markedsføring og anvendelse er underlagt begrænsnin-

ger. Kommissionen bør opstille og offentligere en fortegnelse over disse begrænsninger. 

Dette vil give Kommissionen lejlighed til at tage de pågældende foranstaltninger op til for-

nyet overvejelse med henblik på en eventuel harmonisering.

(75) Det bør være producentens, importørens og downstream-brugerens ansvar at finde frem til 

de risikohåndteringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre et højt niveau for be-

skyttelsen af menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med fremstilling, markedsføring 

og anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel. Hvis dette anses 

for utilstrækkeligt, og hvis fællesskabslovgivning er begrundet, bør der fastsættes passende 

begrænsninger.

(76) For at beskytte menneskers sundhed og miljøet kan begrænsninger vedrørende fremstilling, 

markedsføring eller anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en arti-

kel omfatte betingelser for eller forbud mod fremstilling, markedsføring eller anvendelse. 

Det er derfor nødvendigt at udarbejde en fortegnelse over sådanne begrænsninger og æn-

dringer heraf.

(77) For at der skal kunne udarbejdes forslag til begrænsninger, og for at en sådan lovgivning 

kan fungere effektivt, bør der være et godt samarbejde og en god koordinering og informa-

tionsudveksling mellem medlemsstaterne, agenturet, andre fællesskabsorganer, Kommissi-

onen og de berørte parter.
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(78) For at give medlemsstaterne mulighed for at indsende forslag vedrørende indgriben over 

for specifikke risici for menneskers sundhed eller miljøet bør de udarbejde et dossier i 

overensstemmelse med detaljerede krav. Dette dossier bør indeholde en begrundelse for en 

indsats på fællesskabsplan.

(79) For at skabe en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til begrænsninger bør agenturet 

spille en rolle som koordinator af denne procedure, f.eks. ved at udpege de relevante rap-

portører og kontrollere overensstemmelsen med kravene i de relevante bilag. Agenturet bør 

føre en liste over de stoffer, for hvilke et begrænsningsdossier er under udarbejdelse.

(80) For at give Kommissionen mulighed for at gribe ind over for en bestemt risiko for menne-

skers sundhed og miljøet, der kræver en indsats på fællesskabsplan, bør den kunne over-

drage agenturet udarbejdelsen af et begrænsningsdossier.

(81) Af hensyn til åbenheden bør agenturet offentliggøre det relevante dossier, herunder de fo-

reslåede begrænsninger, samtidig med at det anmoder om kommentarer.

(82) For at afslutte proceduren i rette tid bør agenturet fremsende sine udtalelser om de foreslå-

ede tiltag og deres virkninger på grundlag af et udkast til en udtalelse udarbejdet af en rap-

portør.

(83) For at fremskynde begrænsningsproceduren bør Kommissionen udarbejde udkast til æn-

dring inden for en særlig tidsfrist efter modtagelsen af agenturets udtalelser.
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(84) Agenturet bør have en central rolle med hensyn til at sikre, at kemikalielovgivningen og 

beslutningsprocesserne samt det videnskabelige grundlag for disse nyder troværdighed hos 

alle interessenter og offentligheden. Agenturet bør også spille en central rolle i forbindelse 

med koordinationen af kommunikationen omkring denne forordning og dens gennemførel-

se. Det er derfor af afgørende betydning, at Fællesskabets institutioner, medlemsstaterne, 

offentligheden i almindelighed og de berørte parter har tillid til agenturet. Af denne grund 

er det afgørende at sikre, at det er uafhængigt, at det har en stor videnskabelig og teknisk 

kapacitet samt kapacitet med hensyn til regulering, og tillige at der er åbenhed, og at det er 

effektivt.

(85) Agenturets struktur bør være egnet til de arbejdsopgaver, som det skal udføre. Erfaringer 

med lignende fællesskabsagenturer giver nogle retningslinjer i denne henseende, men 

strukturen bør tilpasses for at opfylde de specifikke behov i forbindelse med denne forord-

ning.

(86) Af hensyn til effektiviteten bør personalet i agenturets sekretariat i det væsentligste udføre 

teknisk-administrative og videnskabelige arbejdsopgaver uden at trække på medlemssta-

ternes videnskabelige og tekniske ressourcer. Den administrerende direktør bør sikre en ef-

fektiv udførelse af agenturets arbejdsopgaver på uafhængig vis. For at sikre, at agenturet 

opfylder sin rolle, bør sammensætningen af bestyrelsen være således, at den repræsenterer 

hver medlemsstat, Kommissionen og andre berørte parter udpeget af Kommissionen med 

henblik på at sikre inddragelse af interessenterne og sikre den højeste standard med hensyn 

til kompetence og en bred vifte af relevant ekspertise inden for kemikaliesikkerhed eller 

kemikalieregulering, samtidig med at det sikres, at der er relevant ekspertise til rådighed 

inden for generelle finansielle og juridiske spørgsmål.

(87) Agenturet bør råde over midler til at udføre alle de opgaver, der er nødvendige, for at det 

skal kunne opfylde sin rolle.
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(88) En kommissionsforordning bør fastsætte gebyrernes struktur og størrelse, og herunder spe-

cificere, under hvilke omstændigheder en andel af gebyrerne vil blive overført til den rele-

vante medlemsstats kompetente myndighed.

(89) Agenturets bestyrelse bør have de nødvendige beføjelser til at opstille budgettet, kontrolle-

re dets gennemførelse, udarbejde en forretningsorden, vedtage finansielle bestemmelser og 

udpege den administrerende direktør.

(90) Gennem et udvalg for risikovurdering og et udvalg for socioøkonomisk analyse bør agen-

turet overtage den rolle, som nu udføres af de videnskabelige udvalg, der er tilknyttet 

Kommissionen, med hensyn til afgivelse af videnskabelige udtalelser inden for dets kom-

petenceområde.

(91) Gennem et medlemsstatsudvalg bør agenturet sigte mod opnåelse af enighed mellem med-

lemsstaternes myndigheder om specifikke spørgsmål, der kræver en harmoniseret tilgang.

(92) Det er nødvendigt at sikre et tæt samarbejde mellem agenturet og de kompetente myndig-

heder i medlemsstaterne, således at de videnskabelige udtalelser fra Udvalget for Risiko-

analyse og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse baseres på den bredest mulige relevante 

videnskabelige og tekniske ekspertise, der er til rådighed i Fællesskabet. Udvalgene bør 

med samme formål også kunne inddrage særlig ekspertise.

(93) På baggrund af fysiske eller juridiske personers øgede ansvar for at garantere sikker an-

vendelse af kemikalier er det nødvendigt at styrke håndhævelsen. Agenturet bør derfor 

skabe et forum, hvor medlemsstaterne kan udveksle oplysninger og koordinere deres akti-

viteter med hensyn til håndhævelse af kemikalielovgivningen. Det nuværende uformelle 

samarbejde mellem medlemsstaterne på dette område vil kunne drage fordel af mere for-

melle rammer.
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(94) Der bør oprettes et klageudvalg i agenturet for at sikre, at klager fra fysiske eller juridiske 

personer, der berøres af agenturets afgørelser, bliver behandlet.

(95) Agenturet bør finansieres dels af gebyrer betalt af fysiske eller juridiske personer, dels over 

De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Fællesskabets budgetprocedure bør fin-

de anvendelse for så vidt angår ethvert tilskud, der kommer fra De Europæiske Fællesska-

bers almindelige budget. Desuden bør regnskaberne revideres af Revisionsretten i overens-

stemmelse med artikel 91 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 

23. december 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i arti-

kel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrø-

rende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1.

(96) Hvis Kommissionen og agenturet anser det for hensigtsmæssigt, bør det være muligt for 

repræsentanter for tredjelande at deltage i agenturets arbejde.

(97) Agenturet bør gennem samarbejde med organisationer med interesse i harmonisering af 

internationale bestemmelser bidrage til Fællesskabets og medlemsstaternes rolle i et sådant 

harmoniseringsarbejde. For at fremme bred international enighed bør agenturet tage hen-

syn til gældende og fremtidige internationale standarder inden for kemikalieregulering så-

som det globalt harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

(98) Agenturet bør stille den nødvendige infrastruktur til rådighed for fysiske eller juridiske 

personer, så disse kan opfylde deres forpligtelser i henhold til bestemmelserne om datade-

ling.

  

1 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 29
DG C I DA

(99) Det er vigtigt ikke at sammenblande agenturets opgaver og de opgaver, der udføres af hen-

holdsvis Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), der blev oprettet ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af 

fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske 

lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur1, Den Europæiske Føde-

varesikkerhedsautoritet (EFSA), der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevare-

lovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om proce-

durer vedrørende fødevaresikkerhed2, og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sund-

hed på Arbejdspladsen, der blev oprettet ved Rådets afgørelse af 22. juli 20033. Agenturet 

bør derfor opstille procedureregler for de tilfælde, hvor det er nødvendigt at samarbejde 

med EFSA eller Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen. 

Denne forordning bør i øvrigt ikke berøre de beføjelser, der i kraft af fællesskabslovgiv-

ningen er tillagt EMEA, EFSA og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 

Arbejdspladsen.

(100) For at få det indre marked til at fungere for stoffer som sådan eller i kemiske produkter og 

samtidig sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet bør der 

fastlægges regler for en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger.

(101) Klassificeringen og mærkningen af ethvert stof, der enten er underlagt krav om registrering 

eller er omfattet af artikel 1 i direktiv 67/548/EØF og markedsføres, bør derfor anmeldes til 

agenturet med henblik på registrering i fortegnelsen.

  

1 EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.
2 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 

29.9.2003, s. 4).
3 EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1.
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(102) For at sikre en harmoniseret beskyttelse af befolkningen og i særdeleshed af personer, der 

kommer i berøring med bestemte stoffer, og sikre, at den øvrige fællesskabslovgivning, der 

bygger på klassificering og mærkning, fungerer tilfredsstillende, bør klassificeringerne ef-

ter direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, om muligt efter opnåelse af enighed mel-

lem producenter og importører af samme stof, registreres i en fortegnelse tillige med de af-

gørelser, der er truffet på fællesskabsniveau for at harmonisere klassificeringen og mærk-

ningen af nogle stoffer. Der bør i den forbindelse fuldt ud tages hensyn til det arbejde, der 

er gjort, og den erfaring, der er indhøstet, i forbindelse med aktiviteter i henhold til direktiv 

67/548/EØF, herunder klassificering og mærkning af særlige stoffer eller grupper af stoffer 

anført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

(103) Ressourcerne bør koncentreres om de mest problematiske stoffer. Et stof bør derfor opta-

ges i bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det opfylder kriterierne for klassificering som 

kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3 eller som et 

stof, der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen), eller med hensyn til an-

dre effekter på grundlag af en vurdering på ad hoc-basis. Der bør fastsættes bestemmelser, 

der giver de kompetente myndigheder mulighed for at fremsende forslag til agenturet. 

Agenturet bør afgive sin udtalelse om forslaget, og berørte parter bør have mulighed for at 

kommentere det. Kommissionen bør derefter træffe en afgørelse.

(104) Regelmæssige rapporter fra medlemsstaterne og agenturet om, hvorledes denne forordning 

fungerer, vil udgøre et absolut nødvendigt middel til at overvåge gennemførelsen af denne 

forordning samt udviklingstendenserne på området. Konklusioner på grundlag af rappor-

terne vil udgøre nyttige og praktiske værktøjer ved en revision af forordningen og udform-

ningen af eventuelle forslag til ændringer af denne.
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(105) EU-borgere bør havde adgang til oplysninger om kemikalier, som de kan blive eksponeret 

for, således at de kan træffe kvalificerede beslutninger om deres brug af kemikalier. En 

gennemskuelig metode til opnåelse af dette vil være at give dem fri og nem adgang til ba-

sisoplysninger i agenturets database, herunder kortfattede profiler af de farlige egenskaber, 

mærkningskrav og relevant fællesskabslovgivning, inklusive godkendte anvendelser og ri-

sikohåndteringsforanstaltninger. Det vil være på sin plads, at agenturet og medlemsstaterne 

tillader adgang til oplysningerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger1, Europa-Parlamentets og Rå-

dets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kom-

missionens dokumenter2 og UNECE-konventionen om adgang til oplysninger, offentlig 

deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområ-

det, som Det Europæiske Fællesskab er kontraherende part i.

(106) Ud over deres deltagelse i gennemførelsen af fællesskabslovgivningen bør medlemsstater-

nes kompetente myndigheder, fordi de er tættest på interessenterne i medlemsstaterne, spil-

le en rolle i udvekslingen af oplysninger om stoffers risici og om naturlige eller juridiske 

personers forpligtelser ifølge kemikalielovgivningen. Samtidig er det nødvendigt med et 

tæt samarbejde mellem agenturet, Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myn-

digheder for at sikre sammenhæng og effektivitet i den samlede kommunikationsproces.

(107) For at det system, der etableres med denne forordning, kan fungere effektivt, bør der være 

et godt samarbejde, koordination og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, 

agenturet og Kommissionen med hensyn til håndhævelse.

  

1 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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(108) For at sikre overholdelsen af denne forordning bør medlemsstaterne træffe effektive over-

vågnings- og kontrolforanstaltninger. De nødvendige inspektioner bør planlægges og udfø-

res, og deres resultater bør rapporteres.

(109) For at sikre åbenhed, upartiskhed og konsistens i medlemsstaternes håndhævelsesniveau er 

det nødvendigt, at medlemsstaterne etablerer en passende ramme for sanktioner med hen-

blik på at kunne straffe overtrædelser med effektive og afskrækkende sanktioner, der står i 

rimeligt forhold til overtrædelserne, idet overtrædelser kan være til skade for menneskers 

sundhed og miljøet.

(110) De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, og visse 

ændringer af denne bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. ju-

ni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjel-

ser, der tillægges Kommissionen1.

(111) Det er af afgørende betydning, at kemikalier reguleres effektivt og rettidigt i overgangspe-

rioden, indtil bestemmelserne i denne forordning finder fuld anvendelse, og især i agentu-

rets opstartfase. Der bør derfor fastsættes bestemmelser, hvorefter Kommissionen kan yde 

den nødvendige støtte til oprettelsen af agenturet, herunder indgåelse af kontrakter og ud-

nævnelse af en midlertidig administrerende direktør, indtil agenturets bestyrelse selv kan 

udnævne en administrerende direktør.

(112) For fuldt ud at udnytte det arbejde, der er udført under forordning (EØF) nr. 793/93 samt 

under direktiv 76/769/EØF, og undgå, at noget af dette arbejde går tabt, bør Kommissionen 

have beføjelser til i opstartfasen at igangsætte begrænsninger baseret på dette arbejde uden 

fuldt ud at følge den begrænsningsprocedure, der er fastlagt i nærværende forordning. Alle 

disse elementer bør anvendes, så snart denne forordning træder i kraft, for at støtte risiko-

begrænsende foranstaltninger.

  

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(113) Det er hensigtsmæssigt, at nærværende forordnings bestemmelser træder i kraft i flere trin 

for at lette overgangen til det nye system. En gradvis ikrafttrædelse af bestemmelserne 

burde også give alle involverede parter, myndighederne, fysiske eller juridiske personer 

såvel som interessenterne, mulighed for at anvende ressourcer til at forberede sig på at op-

fylde nye forpligtelser på de rette tidspunkter.

(114) Denne forordning erstatter direktiv 76/769/EØF, Kommissionens direktiv 91/155/EØF1 , 

Kommissionens direktiv 93/67/EØF2, Kommissionens direktiv 93/105/EF3, Kommissio-

nens direktiv 2000/21/EF4, forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1488/945. Disse direktiver og forordninger bør derfor ophæves.

(115) Af konsekvenshensyn bør direktiv 1999/45/EF, som allerede dækker spørgsmål, der er om-

fattet af denne forordning, ændres.

  

1 Kommissionens direktiv 91/155/EØF af 5. marts 1991 om fastsættelse i henhold til arti-
kel 10 i Rådets direktiv 88/379/EØF af de nærmere bestemmelser for en særlig informati-
onsordning vedrørende farlige præparater (EFT L 76 af 22.3.1991, s. 35). Senest ændret ved 
direktiv 2001/58/EF (EFT L 212 af 7.8.2001, s. 24).

2 Kommissionens direktiv 93/67/EØF af 20. juli 1993 om fastsættelse af principperne for vur-
deringen af risikoen for mennesker og miljøet ved stoffer, der anmeldes i overensstemmelse 
med Rådets direktiv 67/548/EØF (EFT L 227 af 8.9.1993, s. 9).

3 Kommissionens direktiv 93/105/EF af 25. november 1993 om fastlæggelse af det tekniske 
oplysningsmateriale i bilag VII D, jf. artikel 12 i den syvende ændring af Rådets direktiv 
67/548/EØF (EFT L 294 af 30.11.1993, s. 21).

4 Kommissionens direktiv 2000/21/EF af 25. april 2000 om den fortegnelse over fællesskabs-
regler, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, femte led, i Rådets direktiv 67/548/EØF (EFT 
L 103 af 28.4.2000, s. 70).

5 Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne for vurdering 
af risikoen for mennesker og miljø ved eksisterende stoffer, i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EØF) nr. 793/93 (EFT L 161 af 29.6.1994, s. 3).
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(116) Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge regler for stoffer og oprette et europæisk 

kemikaliekontor, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor 

bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse 

med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad 

der er nødvendigt for at nå disse mål.

(117) Denne forordning overholder de grundlæggende rettigheder og principper, der bl.a. er fast-

lagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1. Navnlig søger den 

at sikre fuld overensstemmelse med principperne om miljøbeskyttelse og bæredygtig ud-

vikling som omhandlet i chartrets artikel 37 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

  

1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
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AFSNIT I

GENERELLE SPØRGSMÅL

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde og anvendelse

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1. Formålet med denne forordning er at sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers 

sundhed og miljøet som fri bevægelighed for stoffer i det indre marked og samtidig styrke 

konkurrenceevne og innovation.

2. Denne forordning fastlægger bestemmelser om kemiske stoffer og produkter som defineret 

i artikel 3. Disse bestemmelser finder anvendelse på fremstilling, markedsføring og anven-

delse af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler samt på markedsføring af 

kemiske produkter.

3. Denne forordning bygger på princippet om, at det er producenter, importører og 

downstream-brugere, der skal sikre, at de fremstiller, markedsfører og anvender stoffer, der 

ikke skader menneskers sundhed eller miljøet. Bestemmelserne i forordningen bygger på 

forsigtighedsprincippet.
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Artikel 2

Anvendelse

1. Denne forordning gælder ikke for:

a) radioaktive stoffer, der falder ind under Rådets direktiv 96/29/Euratom af 

13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af 

befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ionise-

rende stråling1

b) stoffer som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der er underkastet toldkon-

trol, forudsat at de ikke er genstand for nogen behandling eller forarbejdning, og som 

er midlertidigt oplagret eller befinder sig i en frizone eller på et frilager med henblik 

på reeksport eller i transit

c) ikke-isolerede mellemprodukter

d) transport af farlige stoffer og farlige stoffer i farlige kemiske produkter med jernba-

ne, ad vej og indre vandveje eller ad sø- eller luftvejen.

2. Affald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF2 er ikke et stof, 

et kemisk produkt eller en artikel i henhold til artikel 3 i denne forordning.

  

1 EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
2 EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.
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3. Medlemsstaterne kan i specifikke tilfælde tillade undtagelser fra denne forordning for visse 

stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, hvis det er nødvendigt af forsvars-

hensyn.

4. Denne forordning berører ikke anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø- og miljølovgiv-

ning, herunder Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foran-

staltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet1, Rådets 

direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 

forurening2, direktiv 98/24/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 

23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstalt-

ninger3 og direktiv 2004/37/EF.

5. Bestemmelserne i afsnit II, V, VI og VII finder ikke anvendelse, i det omfang et stof an-

vendes:

a) i human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet 

for Rådets forordning (EF) nr. 726/2004, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veteri-

nærlægemidler4 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 

6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske læ-

gemidler5

  

1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
2 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1667/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 

nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).
4 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/28/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58).
5 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/27/EF (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34).
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b) i fødevarer eller foder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002, herun-

der anvendt:

i) som tilsætningsstof i fødevarer i henhold til Rådets direktiv 89/107/EØF af 

21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 

om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler1

ii) som aroma i fødevarer i henhold til Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. ju-

ni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aroma-

er, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling 

af disse2 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF af 23. februar 1999 om op-

rettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anven-

delse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. 2332/963

iii) som fodertilsætningsstof i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer4

iv) i foderstoffer i henhold til Rådets direktiv 82/471/EØF af 30. juni 1982 om vis-

se produkter, der anvendes i foderstoffer5.

  

1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
2 EFT L 184 af 15.7.1988, s. 61. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
3 EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2004/357/EF (EUT L 113 af 

20.4.2004, s. 28).
4 EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 

nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).
5 EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/116/EF 

(EUT L 379 af 24.12.2004, s. 81).
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6. Bestemmelserne i afsnit IV finder ikke anvendelse på følgende kemiske produkter i brugs-

klar stand, der er bestemt til den endelige bruger:

a) human- og veterinærmedicinske lægemidler, der er omfattet af anvendelsesområdet 

for forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv 2001/82/EF, og som følger definitionen 

i direktiv 2001/83/EF

b) kosmetiske midler som defineret i Rådets direktiv 76/768/EØF1

c) medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes i direkte kontakt 

med det menneskelige legeme, forudsat at fællesskabslovgivningen fastsætter be-

stemmelser om klassificering og mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, 

der sikrer samme informations- og beskyttelsesniveau som direktiv 1999/45.

d) fødevarer eller foder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002, herun-

der anvendt:

i) som tilsætningsstof i fødevarer i henhold til direktiv 89/107/EØF

ii) som aroma i fødevarer i henhold til direktiv 88/388/EØF og afgørelse 

1999/217/EF

iii) som fodertilsætningsstof i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003

iv) i foderstoffer i henhold til direktiv 82/471/EØF.

  

1 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/80/EF 
(EUT L 303 af 22.11.2005, s. 32).
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7. Følgende undtages fra bestemmelserne i afsnit II, V og VI:

a) stoffer optaget i bilag IV, idet der om disse stoffer foreligger tilstrækkelig dokumen-

tation for, at de kan anses for at udgøre en minimal risiko på grund af deres iboende 

egenskaber

b) stoffer omfattet af bilag V, idet det skønnes uhensigtsmæssigt eller unødvendigt at 

registrere disse stoffer, og deres undtagelse fra bestemmelserne i disse afsnit ikke 

skader denne forordnings mål

c) stoffer som sådan eller i kemiske produkter, der er registreret i overensstemmelse 

med afsnit II og eksporteret fra Fællesskabet af en aktør i leverandørkæden og reim-

porteret til Fællesskabet af den samme eller en anden aktør i den samme leverandør-

kæde, som påviser, at:

i) det stof, der reimporteres, er det samme som det eksporterede stof

ii) han har modtaget oplysninger i henhold til artikel 31 eller 32 vedrørende det 

eksporterede stof
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d) stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, der er registreret i overens-

stemmelse med afsnit II, og som nyttiggøres i Fællesskabet, hvis:

i) det stof, der kommer ud af nyttiggørelsesprocessen, er det samme som det stof, 

der er registreret i overensstemmelse med afsnit II, og

ii) de i artikel 31 og 32 krævede oplysninger om det stof, der er registreret i over-

ensstemmelse med afsnit II, er tilgængelige for den virksomhed, der foretager 

nyttiggørelsen.

8. Isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet og isolerede mellemprodukter, 

der transporteres, undtages fra:

a) bestemmelserne i kapitel 1 i afsnit II, bortset fra artikel 8 og 9, og

b) bestemmelserne i afsnit VII.

9. Bestemmelserne i afsnit II og VI finder ikke anvendelse på polymerer.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 46
DG C I DA

Kapitel 2

Definitioner og generel bestemmelse

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "stof": et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, indeholden-

de sådanne tilsætningsstoffer, som er nødvendige til bevarelse af stoffets stabilitet, og så-

danne urenheder, som følger af fremstillingsprocessen, bortset fra opløsningsmidler, der 

kan udskilles, uden at det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer dets sammensætning

2) "kemisk produkt": en blanding eller opløsning, der er sammensat af to eller flere stoffer

3) "artikel": en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller de-

sign, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion

4) "polymer": et stof bestående af molekyler, der er karakteriseret ved sammenkobling af en 

eller flere typer monomere enheder. Sådanne molekyler skal være fordelt på en række mo-

lekylvægte, inden for hvilken forskellene i molekylvægt hovedsagelig skyldes forskelle i 

antallet af monomere enheder. En polymer består af:

a) et simpelt vægtflertal af molekyler, der indeholder mindst tre monomere enheder, 

som er kovalent bundet til mindst en anden monomer enhed eller anden reaktant
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b) mindre end et simpelt vægtflertal af molekyler med samme molekylvægt

I denne definition forstås ved en "monomer enhed" en monomers form i en polymer efter 

reaktionen.

5) "monomer": et stof, der kan danne kovalente bindinger med en kæde af andre lignende el-

ler ikke-lignende molekyler under de forhold, der karakteriserer den relevante polymerisa-

tionsreaktion, som anvendes til den specifikke proces

6) "registrant": den producent eller importør af et stof eller en artikel, der indsender en regi-

strering for et stof

7) "fremstilling": produktion eller udvinding af stoffer på naturlig form

8) "producent": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der fremstiller et 

stof inden for Fællesskabet

9) "import": fysisk indførelse til Fællesskabets toldområde

10) "importør": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, der er ansvarlig for 

import

11) "markedsføring": at levere til eller stille til rådighed for tredjemand mod betaling eller gra-

tis. Import betragtes som markedsføring
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12) "downstream-bruger": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, bortset 

fra producenten eller importøren, der anvender et stof, enten som sådan eller i et kemisk 

produkt, som led i sine industrielle eller erhvervsmæssige aktiviteter. En distributør eller en 

forbruger er ikke en downstream-bruger. En reimportør, der er omfattet af undtagelsen i 

henhold til artikel 2, stk. 7, litra c), anses for at være en downstream-bruger

13) "distributør": enhver fysisk eller juridisk person etableret i Fællesskabet, herunder en de-

tailhandler, der kun opbevarer og markedsfører et stof som sådan eller i et kemisk produkt 

for tredjeparter

14) "mellemprodukt": et stof, der fremstilles til og forbruges i eller anvendes til kemisk forar-

bejdning for at blive omdannet til et andet stof (herefter benævnt syntese):

a) "ikke-isoleret mellemprodukt": et mellemprodukt, der under syntesen ikke bevidst 

fjernes (bortset fra prøveudtagning) fra det udstyr, hvori syntesen finder sted. I så-

dant udstyr indgår reaktionsbeholderen, hjælpeudstyr hertil samt udstyr, som stof-

fet/stofferne passerer igennem i en ubrudt strøm eller batchproces, og rørsystemer til 

overførsel fra en beholder til en anden med henblik på næste reaktionstrin, men det 

omfatter ikke tanke eller andre beholdere, som stoffet/stofferne opbevares i efter 

fremstillingen
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b) "isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet": et mellemprodukt, der ikke 

opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og hvor fremstillingen af 

mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt 

finder sted på samme produktionssted, der drives af en eller flere juridiske enheder

c) "isoleret mellemprodukt, der transporteres": et mellemprodukt, der ikke opfylder kri-

terierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som transporteres mellem eller leveres 

til andre produktionssteder

15) "produktionssted": en enkelt lokalitet, hvor, såfremt der er mere end én producent af et el-

ler flere stoffer, visse infrastrukturer og anlæg deles

16) "aktører i leverandørkæden": alle producenter og/eller importører og/eller downstream-

brugere i en leverandørkæde

17) "agentur": Det Europæiske Kemikalieagentur, oprettet ved denne forordning

18) "kompetent myndighed": den eller de myndigheder eller organer, der er oprettet af med-

lemsstaterne for at opfylde de forpligtelser, der følger af denne forordning

19) "indfasningsstof": et stof, der opfylder mindst ét af følgende kriterier:

a) det indgår i den europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer (EINECS -

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
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b) det er mindst én gang i de seneste 15 år forud for denne forordnings ikrafttrædelse 

blevet fremstillet i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union 

den 1. januar 1995 eller den 1. maj 2004, men har ikke været markedsført af produ-

centen eller importøren, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere 

dette

c) det har før denne forordnings ikrafttrædelse været markedsført af producenten eller 

importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 

1. januar 1995 eller den 1. maj 2004, og blev anset for at være anmeldt i overens-

stemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, men svarer ikke til 

definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten 

eller importøren kan dokumentere dette.

20) "anmeldt stof": et stof, for hvilket der er indsendt en anmeldelse, og som kunne markedsfø-

res i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF

21) "produkt- og procesorienteret forskning og udvikling": enhver form for videnskabelig ud-

vikling relateret til produktudvikling eller videreudvikling af et stof som sådan, i kemiske 

produkter eller i artikler, hvorunder pilotanlæg eller fremstillingsforsøg anvendes til at ud-

vikle produktionsprocessen og/eller teste stoffets anvendelsesområder

22) "videnskabelig forskning og udvikling": enhver form for videnskabelige forsøg, analyser 

eller kemisk forskning udført under kontrollerede betingelser i mængder på mindre end 

1 ton pr. år
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23) "anvendelse": enhver form for forarbejdning, anvendelse i kemiske produkter, forbrug, op-

bevaring, varetægt, behandling, påfyldning i beholdere, overførsel fra en beholder til en 

anden, blanding, fremstilling af en artikel eller enhver anden brug

24) "registrantens egen anvendelse": registrantens industrielle eller erhvervsmæssige brug

25) "identificeret anvendelse": en anvendelse af et stof som sådan eller i et kemisk produkt el-

ler en anvendelse af et kemisk produkt, der tilsigtes af en aktør i leverandørkæden, herun-

der hans egen anvendelse, eller som han er blevet underrettet skriftligt om af en direkte 

downstream-bruger

26) "fuldstændig undersøgelsesrapport": en udtømmende og omfattende beskrivelse af den ak-

tivitet, der er udført for at fremskaffe oplysninger. Det omfatter den samlede videnskabeli-

ge publikation som offentliggjort i faglitteraturen med en beskrivelse af den gennemførte 

undersøgelse eller den fuldstændige rapport udarbejdet af prøvelaboratoriet med en beskri-

velse af den gennemførte undersøgelse

27) "fyldestgørende undersøgelsesresumé": et detaljeret resumé af en fuldstændig undersøgel-

sesrapports mål, metoder, resultater og konklusioner med tilstrækkelige oplysninger til, at 

man kan foretage en uafhængig vurdering af undersøgelsen og derved minimere behovet 

for at konsultere den fuldstændige undersøgelsesrapport

28) "undersøgelsesresumé": et resumé af en fuldstændig undersøgelsesrapports mål, metoder, 

resultater og konklusioner med tilstrækkelige oplysninger til, at man kan foretage en vur-

dering af undersøgelsens relevans

29) "pr. år": pr. kalenderår, medmindre andet er angivet
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30) "begrænsning": enhver betingelse for eller ethvert forbud mod fremstilling, anvendelse el-

ler markedsføring

31) "leverandør af et stof eller et kemisk produkt": en producent, importør, downstream-bruger 

eller distributør, der markedsfører et stof, som sådan eller i et kemisk produkt, eller et ke-

misk produkt

32) "modtager af et stof eller et kemisk produkt": en downstream-bruger eller en distributør, 

der får leveret et stof eller et kemisk produkt

33) "modtager af en artikel": en industriel eller erhvervsmæssig bruger, der får leveret en arti-

kel, men ikke en forbruger

34) "SMV": små og mellemstore virksomheder i henhold til definitionen i Kommissionens 

henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore 

virksomheder1

35) "eksponeringsscenarie": de forhold, der beskriver, hvordan stoffet fremstilles eller anven-

des gennem sin livscyklus, og hvordan producenten eller importøren styrer eller anbefaler 

downstream-brugere at styre eksponeringen af mennesker og miljø. Sådanne eksponerings-

scenarier kan alt efter omstændighederne omfatte én specifik proces eller anvendelse eller 

flere processer og anvendelser

36) "anvendelses- og eksponeringskategori": et eksponeringsscenarie, der omfatter en lang 

række processer eller anvendelser

  

1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.
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37) "stof, der forekommer i naturen": et stof, der forekommer i naturen som sådant, og som er 

uforarbejdet eller kun forarbejdet ved manuel, mekanisk eller tyngdemæssig påvirkning, 

ved opløsning i vand, ved flotation, ved ekstraktion med vand, ved dampdestillation eller 

ved opvarmning med det ene formål at fjerne vand, eller som er udvundet af luft på en 

hvilken som helst måde

38) "ikke kemisk modificeret stof": et stof, hvis kemiske struktur forbliver uændret, selv om 

det har gennemgået en kemisk proces eller behandling eller en fysisk mineralogisk omdan-

nelse, f.eks. for at fjerne urenheder

39) "legering": et metallisk materiale, der er homogent på en makroskopisk skala og består af 

to eller flere elementer, der er kombineret på en sådan måde, at de ikke let kan adskilles 

mekanisk.

Artikel 4

Generel bestemmelse

Producenter, importører, eller, når det er relevant, downstream-brugere kan, uden at de derved frita-

ges for det fulde ansvar for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning, udpege en 

tredjepart til at repræsentere sig med henblik på alle procedurer i henhold til artikel 11 og artikel 19,

afsnit III og artikel 52, der indebærer diskussioner med andre producenter, importører, eller, når det 

er relevant, downstream-brugere. I sådanne tilfælde må agenturet normalt ikke videregive identite-

ten på den producent, importør eller downstream-bruger, der har udpeget en repræsentant, til andre 

producenter, importører, eller, når det er relevant, downstream-brugere.
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AFSNIT II

REGISTRERING AF STOFFER

Kapitel 1

Generel forpligtelse til at foretage registrering samt oplysningskrav

Artikel 5

Ingen data, intet marked

Stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler må kun fremstilles eller markedsføres i Fæl-

lesskabet, hvis de er registreret i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette afsnit, 

når dette kræves, jf. dog artikel 6, 7, 21 og 23.

Artikel 6

Generel forpligtelse til at registrere stoffer som sådan eller i kemiske produkter

1. Medmindre andet er fastlagt i denne forordning, skal enhver producent eller importør, der 

fremstiller et stof som sådan eller i et eller flere kemiske produkter i mængder på 1 ton el-

ler mere pr. år, indsende en registrering til agenturet.

2. For monomerer, der anvendes som isolerede mellemprodukter på produktionsstedet eller 

transporteres som isolerede mellemprodukter, finder artikel 17 og 18 ikke anvendelse.
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3. Enhver producent eller importør af en polymer skal indsende en registrering til agenturet 

for det/de monomere stoffer eller enhver anden form for stoffer, der ikke allerede er regi-

streret af en aktør højere oppe i leverandørkæden, hvis begge nedenstående betingelser er 

opfyldt:

a) polymeren består af 2 vægtprocent eller mere af et sådant/sådanne monomere stoffer 

eller et andet/andre stoffer i form af monomere enheder og kemisk bundne stoffer

b) den samlede mængde af et sådant/sådanne monomere stoffer eller et andet/andre 

stoffer udgør 1 ton eller mere pr. år.

4. Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Artikel 7

Registrering og anmeldelse af stoffer i artikler

1. Enhver producent eller importør af artikler skal indsende en registrering til agenturet for 

ethvert stof indeholdt i disse artikler, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør 

pr. år

b) stoffet er beregnet til at blive frigivet under normal eller med rimelighed forventet 

anvendelse af artiklen.

Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til i afsnit IX.
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2. Enhver producent eller importør af artikler skal underrette agenturet i overensstemmelse 

med stk. 4, hvis et stof opfylder kriterierne i artikel 56 og er identificeret i henhold til arti-

kel 58, stk. 1, og hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør 

pr. år

b) stoffet er til stede i disse artikler i en koncentration på over 0,1 vægtprocent.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis producenten eller importøren kan udelukke eksponering 

af mennesker og miljø ved normal eller med rimelighed forventet anvendelse, herunder 

bortskaffelse. I sådanne tilfælde skal producenten eller importøren give modtageren af ar-

tiklen passende vejledning, jf. artikel 32, stk. 4.

4. De oplysninger, der anmeldes, skal omfatte følgende:

a) producentens eller importørens identitet og oplysninger om, hvorledes disse kan kon-

taktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne an-

vendelser finder sted

b) det eller de i artikel 20, stk. 1, omhandlede registreringsnumre, hvis et sådant eller 

sådanne foreligger

c) stoffets identitet som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI

d) stoffets/stoffernes klassificering som angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI
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e) en kort beskrivelse af anvendelsen/anvendelserne af stoffet/stofferne i artiklen som 

angivet i punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af artiklen/artiklerne

f) stoffets/stoffernes mængdeinterval, f.eks. 1-10 tons, 10-100 tons osv.

5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at producenter eller importører af artikler skal indsende 

en registrering i overensstemmelse med dette afsnit for ethvert stof i disse artikler, hvis føl-

gende betingelser er opfyldt:

a) stoffet er til stede i disse artikler i mængder på over 1 ton pr. producent eller importør 

pr. år

b) agenturet har grund til at formode, at

i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og

ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne indebærer en risiko for menneskers sundhed 

eller miljøet

c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1.

Registreringsansøgningen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til i afsnit IX.

6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på stoffer, der allerede er registreret til den pågældende an-

vendelse.
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7. Fra ...* finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 anvendelse seks måneder efter, at et stof er iden-

tificeret i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1.

8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1-7 vedtages i overensstemmelse med procedu-

ren i artikel 132, stk. 3.

Artikel 8

Enerepræsentant for en producent fra et tredjeland

1. En fysisk eller juridisk person etableret uden for Fællesskabet, der fremstiller et stof som 

sådan, i kemiske produkter eller i artikler, formulerer et kemisk produkt eller producerer en 

artikel, der importeres til Fællesskabet, kan ved gensidig aftale udpege en fysisk eller juri-

disk person etableret i Fællesskabet til som hans enerepræsentant at opfylde de forpligtel-

ser, der er pålagt importører i henhold til dette afsnit. 

2. Denne repræsentant skal også opfylde alle andre forpligtelser pålagt importører i henhold 

til denne forordning. Med henblik herpå skal han have en tilstrækkelig baggrund med hen-

syn til håndtering af stoffer og de oplysninger, der vedrører dem, og han skal, uden at dette 

berører bestemmelserne i artikel 35, kunne stille ajourførte oplysninger til rådighed om de 

importerede mængder og de kunder, der er solgt til, samt oplysninger om levering af den 

seneste ajourføring af det sikkerhedsdatablad, der er nævnt i artikel 31.

3. Hvis en repræsentant udpeges i henhold til stk. 1 og 2, underretter producenter fra tredje-

landet importøren/importørerne i samme leverandørkæde om en sådan udpegelse. Disse 

importører betragtes for så vidt angår denne forordning som downstream-brugere.

  

* 42 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
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Artikel 9

Undtagelser fra den generelle forpligtelse til at foretage registrering

for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (Ppord)

1. Artikel 5, 6, 7, 17, 18 og 21 finder i en periode på fem år ikke anvendelse på stoffer frem-

stillet i Fællesskabet eller importeret med henblik på anvendelse til produkt- og procesori-

enteret forskning og udvikling af en producent eller importør af stoffer eller en producent 

af artikler alene eller i samarbejde med kunder, der er opført på en liste, og i en mængde, 

der er begrænset til anvendelsen til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

2. For så vidt angår stk. 1 skal producenten eller importøren af stoffer eller producenten af 

artikler anmelde følgende oplysninger til agenturet:

a) identiteten på producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler

som angivet i punkt 1 i bilag VI

b) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI

c) stoffets eventuelle klassificering som angivet i punkt 4 i bilag VI

d) den anslåede mængde som angivet i punkt 3.1 i bilag VI

e) listen over kunder som omhandlet i stk. 1, herunder deres navne og adresser.

Anmeldelsen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Den periode, der er fastsat i stk. 1, begynder ved agenturets modtagelse af anmeldelsen.
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3. Agenturet skal kontrollere, at de oplysninger, der modtages fra anmelderen, er fuldstændi-

ge, og artikel 20, stk. 2, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger. Agenturet skal til-

dele anmeldelsen et nummer og en anmeldelsesdato, der er den dato, hvor agenturet mod-

tog anmeldelsen, og straks meddele den pågældende producent eller importør dette num-

mer og denne dato. Agenturet skal også videregive disse oplysninger til den kompetente 

myndighed i den eller de berørte medlemsstater.

4. Agenturet kan beslutte at fastsætte betingelser med det formål at sikre, at stoffet eller det 

kemiske produkt eller den artikel, som stoffet indgår i, kun vil blive håndteret af personale 

hos kunder som omhandlet i stk. 2, litra e), under tilstrækkeligt kontrollerede forhold i 

overensstemmelse med kravene i lovgivningen vedrørende arbejdstager- og miljøbeskyttel-

se og ikke på noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt for almenheden, hverken som så-

dan eller i et kemisk produkt eller i en artikel, og at tiloversblevne mængder vil blive ind-

samlet til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. 

Agenturet kan i sådanne tilfælde anmode anmelderen om at forelægge yderligere nødven-

dige oplysninger.

5. Medmindre andet angives, kan stoffets producent eller importør tidligst fremstille eller im-

portere stoffet to uger efter anmeldelsen. 

6. Producenten eller importøren af stoffer eller producenten af artikler skal overholde alle be-

tingelser pålagt af agenturet i overensstemmelse med stk. 4.
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7. Agenturet kan beslutte at forlænge undtagelsesperioden på fem år med højst fem år mere, 

eller, hvis der er tale om stoffer, der udelukkende skal anvendes til udvikling af human- og 

veterinærmedicinske lægemidler, med højst ti år mere efter anmodning, hvis producenten 

eller importøren af stoffer eller producenten af artikler kan påvise, at en sådan forlængelse 

er berettiget ud fra forsknings- og udviklingsprogrammet.

8. Agenturet skal straks fremsende eventuelle udkast til afgørelser til de kompetente myndig-

heder i hver af de medlemsstater, hvor fremstillingen, importen eller den produkt- og pro-

cesorienterede forskning finder sted.

Når agenturet træffer afgørelse i henhold til stk. 4 og 7, skal det tage eventuelle kommenta-

rer fra sådanne kompetente myndigheder i betragtning.

9. Agenturet og de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater skal altid behandle 

oplysninger indsendt i henhold til stk. 1-8 fortroligt.

10. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 4 og 7 kan påklages i henhold til bestemmel-

serne i artikel 90, 91 og 92.
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Artikel 10

Oplysninger, der skal indsendes ved den generelle registrering

En registrering, der kræves i henhold til artikel 6 eller artikel 7, stk. 1 eller 5, skal omfatte alle føl-

gende oplysninger:

a) Et teknisk dossier omfattende:

i) producentens/producenternes eller importørens/importørernes identitet som angivet i 

punkt 1 i bilag VI

ii) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og anvendelse/anvendelser som angivet i 

punkt 3 i bilag VI; disse oplysninger skal omfatte alle registrantens identificerede 

anvendelser. Disse oplysninger kan, hvis registranten skønner det hensigtsmæssigt, 

omfatte de relevante anvendelses- og eksponeringskategorier

iv) stoffets klassificering og mærkning som angivet i punkt 4 i bilag VI

v) vejledning i sikker brug af stoffet som nærmere angivet i punkt 5 i bilag VI

vi) undersøgelsesresuméer af de oplysninger, der stammer fra anvendelsen af bi-

lag VII-XI

vii) fyldestgørende undersøgelsesresuméer af de oplysninger, der stammer fra anvendel-

sen af bilag VII-XI, hvis dette kræves i henhold til bilag I
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viii) en angivelse af, hvilke af de oplysninger, der er indsendt i henhold til nr. iii), iv), vi) 

og vii), eller litra b), der er blevet gennemgået af en person med passende erfaring 

valgt af producenten eller importøren

ix) forslag til forsøg i henhold til bilag IX og X

x) for stoffer i mængder på 1–10 tons, eksponeringsoplysninger som angivet i punkt 6 i 

bilag VI.

xi) en angivelse af, hvilke af oplysningerne i artikel 118, stk. 2, producenten eller impor-

tøren ikke mener bør offentliggøres på internettet i overensstemmelse med artikel 76, 

stk. 2, litra d), herunder en begrundelse for, at en offentliggørelse kan være til skade 

for vedkommendes eller andre berørte parters kommercielle interesser.

Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller arti-

kel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at 

henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der ligger til grund for resuméerne i 

nr. vi) og vii), med henblik på registrering.

b) En kemikaliesikkerhedsrapport, når dette kræves i henhold til artikel 14, i det format, der 

er angivet i bilag I. De relevante afsnit i denne rapport kan, hvis registranten finder det 

hensigtsmæssigt, indeholde de relevante anvendelses- og eksponeringskategorier. 

Artikel 11

Fælles indsendelse af data af flere registranter

1. Når det er hensigten, at et stof skal fremstilles i Fællesskabet af en eller flere producenter 

og/eller importeres af en eller flere importører, finder følgende bestemmelser anvendelse:

Oplysningerne som angivet i artikel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), samt de relevante 

angivelser i henhold til artikel 10, litra a), nr. viii), skal først indsendes af én producent el-

ler importør, der handler med den eller de andre producenters eller importørers samtykke (i 

det følgende benævnt "den ledende registrant"), jf. dog stk. 3.
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Hver registrant skal efterfølgende separat indsende de oplysninger, der er angivet i arti-

kel 10, litra a), nr. i), ii), iii) og x), samt de relevante angivelser i henhold til artikel 10, li-

tra a), nr. viii).

Registranterne beslutter selv, om de vil indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 10, 

litra a), nr. v), og litra b), samt de relevante angivelser i artikel 10, litra a), nr. viii), separat, 

eller om én producent eller importør skal indsende disse oplysninger på de andres vegne.

2. Hver producent eller importør skal kun efterkomme stk. 1 for oplysninger angivet i arti-

kel 10, litra a), nr. iv), vi), vii) og ix), der kræves med henblik på registrering inden for den 

pågældendes mængdeinterval i henhold til artikel 12.

3. En producent eller importør kan indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 10, 

litra a), nr. (iv), (vi), (vii) eller (ix), separat, hvis:

a) en fælles indsendelse af oplysningerne vil påføre ham uforholdsmæssigt store udgif-

ter, eller 

b) en fælles indsendelse af oplysningerne vil medføre videregivelse af oplysninger, som 

han anser for kommercielt følsomme, og sandsynligvis vil påføre ham væsentlig 

kommerciel skade, eller 

c) han er uenig med den ledende registrant om udvælgelsen af disse oplysninger.

Hvis litra a), b) eller c) finder anvendelse, skal producenten eller importøren sammen med 

dossieret indsende en forklaring på, hvorfor udgifterne vil være uforholdsmæssigt store, el-

ler hvorfor videregivelse af oplysningerne sandsynligvis vil medføre væsentlig kommerciel 

skade, eller en nærmere redegørelse for uenigheden, afhængigt af hvad der er relevant.

4. Registreringsansøgningen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 65
DG C I DA

Artikel 12

Oplysninger, der skal indsendes afhængigt af mængde

1. Det tekniske dossier, der er omhandlet i artikel 10, litra a), skal med hensyn til nr. vi) og 

vii) omfatte alle de fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger, der 

er relevante og tilgængelige, samt mindst:

a) de oplysninger, der er angivet i bilag VII, for ikke-indfasningsstoffer fremstillet eller 

importeret i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør, og for 

indfasningsstoffer, der opfylder et eller begge kriterier i bilag III, og fremstilles eller 

importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, der er angivet i bilag VII, punkt 7, for 

indfasningsstoffer fremstillet eller importeret i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 

producent eller importør, som ikke opfylder nogen af kriterierne i bilag III

c) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, for stoffer fremstillet eller importe-

ret i mængder på 10 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør

d) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, samt forslag til forsøg til fremskaf-

felse af de oplysninger, der er angivet i bilag IX, for stoffer fremstillet eller importe-

ret i mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør. 



7524/8/06 REV 8 AP/gb 66
DG C I DA

e) de oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, samt forslag til forsøg til fremskaf-

felse af de oplysninger, der er angivet i bilag IX og X, for stoffer fremstillet eller im-

porteret i mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. producent eller importør. 

2. Så snart den mængde af et stof pr. producent eller importør, der allerede er registreret, når 

den efterfølgende mængdetærskel, skal producenten eller importøren straks underrette 

agenturet om, hvilke yderligere oplysninger han har behov for i medfør af stk. 1. Arti-

kel 26, stk. 3 og 4, finder anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Artikel 13

Generelle krav til fremskaffelse af oplysninger om stoffers iboende egenskaber

1. Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes på anden måde end ved for-

søg, især ved anvendelse af modeller for kvantitative eller kvalitative struktur-aktivitets-

relationer eller på grundlag af oplysninger om strukturelt beslægtede stoffer (gruppering el-

ler analogislutning), under forudsætning af at betingelserne i bilag XI er opfyldt. Forsøg i 

henhold til bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, bilag IX og bilag X kan undlades, hvis det kan be-

grundes med oplysninger om eksponering og gennemførte risikohåndteringsforanstaltnin-

ger som angivet i punkt 3 i bilag XI.
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2. Hvis forsøg er påkrævet til fremskaffelse af oplysninger om stoffers iboende egenskaber, 

skal disse udføres i henhold til forsøgsmetoder fastlagt i en kommissionsforordning vedta-

get efter proceduren i artikel 132, stk. 3, der revideres efter behov, navnlig med henblik på 

at raffinere, begrænse eller erstatte dyreforsøg, eller i henhold til andre internationale for-

søgsmetoder, som Kommissionen eller agenturet har anerkendt som værende hensigtsmæs-

sige.

Oplysninger om stoffers iboende egenskaber kan fremskaffes i henhold til andre forsøgs-

metoder, forudsat at betingelserne i bilag XI er opfyldt.

3. Økotoksikologiske og toksikologiske forsøg og analyser skal udføres efter de principper 

for god laboratoriepraksis, der er fastsat i direktiv 2004/10/EF eller andre internationale 

standarder, som Kommissionen eller agenturet har anerkendt som ækvivalente, og efter be-

stemmelserne i direktiv 86/609/EØF, hvis det er relevant.

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en ny registrant berettiget til at henvise til tidligere 

indsendte undersøgelsesresuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer vedrørende 

samme stof, forudsat at han kan påvise, at det stof, som han nu registrerer, er det samme 

som det tidligere registrerede, herunder med hensyn til renhed og arten af urenheder, og 

forudsat at den tidligere registrant/de tidligere registranter har givet tilladelse til at henvise 

til de fuldstændige undersøgelsesrapporter med henblik på registrering.

En ny registrant må ikke henvise til sådanne undersøgelser for at fremskaffe de oplysnin-

ger, der kræves i henhold til punkt 2 i bilag VI.
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Artikel 14

Kemikaliesikkerhedsrapport og pligt til at anvende og anbefale 

risikobegrænsende foranstaltninger

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 98/24/EF udføres der en kemikaliesikkerhedsvurde-

ring, og der udarbejdes en kemikaliesikkerhedsrapport, for alle stoffer, der skal registreres i 

henhold til dette kapitel, hvis registranten fremstiller eller importerer et sådant stof i 

mængder på 10 tons eller derover pr. år.

Kemikaliesikkerhedsrapporten skal dokumentere den kemikaliesikkerhedsvurdering, der 

skal foretages i henhold til stk. 2-7 og bilag I, enten for hvert stof som sådan eller i et ke-

misk produkt eller for en gruppe af stoffer.

2. En kemikaliesikkerhedsvurdering i henhold til stk. 1 er ikke påkrævet for stoffer, der er til 

stede i et kemisk produkt, hvis stoffets koncentration i produktet er mindre end det laveste 

af nedenstående:

a) de relevante koncentrationer, der er fastsat i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direk-

tiv 1999/45/EF

b) koncentrationsgrænserne i bilag I til direktiv 67/548/EØF

c) de koncentrationsgrænser, der er fastsat i del B i bilag II til direktiv 1999/45/EF
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d) de koncentrationsgrænser, der er fastsat i del B i bilag III til direktiv 1999/45/EF

e) de koncentrationsgrænser, der er anført i en aftalt stofindgang i den fortegnelse over 

klassificeringer og mærkninger, der oprettes i henhold til denne forordnings afsnit XI

f) 0,1 vægtprocent, hvis stoffet opfylder kriterierne i bilag XIII til denne forordning.

3. En kemikaliesikkerhedsvurdering af et stof skal omfatte følgende trin:

a) vurdering af farligheden for menneskers sundhed

b) fysisk-kemisk farlighedsvurdering

c) vurdering af farligheden for miljøet

d) vurdering af, om stoffet er persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller me-

get persistent og meget bioakkumulerende (vPvB) (PBT- og vPvB-vurdering).

4. Hvis producenten eller importøren som et resultat af udførelsen af trin a)-d) i stk. 3 kon-

kluderer, at stoffet opfylder kriterierne for klassificering som et farligt stof i henhold til di-

rektiv 67/548/EØF eller vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof, skal kemikaliesikker-

hedsvurderingen også omfatte følgende yderligere trin:

a) eksponeringsvurdering med opstilling af eksponeringsscenarie/-scenarier (eller iden-

tifikation af relevante anvendelses- og eksponeringskategorier, hvis det er passende) 

og eksponeringsberegning
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b) risikokarakterisering.

Eksponeringsscenarierne (og hvor det er passende, anvendelses- og eksponeringskategori-

erne), eksponeringsvurderingen og risikokarakteriseringen skal vedrøre alle producentens 

eller importørens identificerede anvendelser.

5. Det er ikke nødvendigt, at kemikaliesikkerhedsrapporten omfatter vurderinger af risiciene 

for menneskers sundhed i forbindelse med følgende anvendelser:

a) i materialer bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler i betydningen i Euro-

pa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om

materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer

b) i kosmetiske produkter i betydningen i direktiv 76/768/EØF1.

6. Enhver producent eller importør skal identificere og anvende passende foranstaltninger til 

på tilstrækkelig vis at håndtere de risici, der er identificeret i kemikaliesikkerhedsvurderin-

gen, og hvor det er hensigtsmæssigt, skal han anbefale disse foranstaltninger i de sikker-

hedsdatablade, som han leverer i henhold til artikel 31.

7. Enhver producent eller importør, der skal gennemføre en kemikaliesikkerhedsvurdering, 

skal gøre sin kemikaliesikkerhedsrapport tilgængelig og holde den ajourført. 

  

1 EUT L 338 af 13.11.2004, s. 4.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 71
DG C I DA

Kapitel 2

Stoffer, der anses for at være registrerede

Artikel 15

Stoffer i plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter

1. Aktive stoffer og hjælpestoffer, der er fremstillet eller importeret udelukkende til anven-

delse i plantebeskyttelsesmidler, og som er optaget enten i bilag I til direktiv 91/414/EØF1

eller i forordning (EØF) nr. 3600/922, forordning (EF) nr. 703/20013, forordning

(EF) nr. 1490/20024 eller beslutning 2003/565/EF5, og ethvert stof, for hvilket Kommissio-

nen har truffet en afgørelse vedrørende dossierets fuldstændighed i henhold til artikel 6 i 

direktiv 91/414/EØF, anses for at være registrerede, og registreringen anses for at være af-

sluttet, for så vidt angår fremstilling eller import til anvendelse som plantebeskyttelsesmid-

del, og derfor for at opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 og 5.

  

1 Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
(EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1). Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/19/EF 
(EUT L 44 af 15.2.2006, s.15).

2 Kommissionens forordning (EØF) nr. 3600/92 af 11. december 1992 om de nærmere be-
stemmelser for iværksættelsen af første fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i arti-
kel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT 
L 366 af 15.12.1992, s. 10). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2266/2000 (EFT L 259 af 13.10.2000, s. 27).

3 Kommissionens forordning (EF) nr. 703/2001 af 6. april 2001 om fastlæggelse af de aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler, som skal vurderes i anden fase af arbejdsprogrammet som 
omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF og om revision af listen over rap-
porterende medlemsstater for disse stoffer (EFT L 98 af 7.4.2001, s. 6).

4 Kommissionens forordning(EF) nr. 1490/2002 af 14. august 2002 om yderligere bestemmel-
ser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, 
stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 (EFT 
L 224 af 21.8.2002, s. 23). Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1744/2004 (EUT L 311 af 8.10.2004, s. 23).

5 Kommissionens beslutning 2003/565/EF af 25. juli 2003 om forlængelse af det tidsrum, der 
er fastsat i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 40).
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2. Aktive stoffer, der er fremstillet eller importeret udelukkende til anvendelse i biocidholdige 

produkter og er optaget enten i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter1 eller i 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af 

det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 98/8/EF2, inden da-

toen for den afgørelse, der er nævnt i artikel 16, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 98/8/EF, an-

ses for at være registrerede, og registreringen anses for at være afsluttet, for så vidt angår 

fremstilling eller import til anvendelse som biocidholdigt produkt, og derfor for at opfylde 

kravene i dette afsnits kapitel 1 og 5.

Artikel 16

Forpligtelser for Kommissionen, agenturet og registranter af stoffer, 

der anses for at være registrerede

1. Kommissionen eller det relevante fællesskabsorgan skal gøre oplysninger svarende til de 

oplysninger, der kræves i henhold til artikel 10, tilgængelige for agenturet for så vidt angår 

stoffer, der anses for registrerede i henhold til artikel 15. Agenturet skal optage disse op-

lysninger eller en henvisning dertil i sine databaser og underrette de kompetente myndig-

heder herom senest ...*.

2. Anvendelser af stoffer, der anses for registrerede i henhold til artikel 15, er ikke omfattet af 

artikel 21, 22 og 25-28.

  

1 EFT L 123 af 24.2.1998, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
2 EUT L 307 af 24.1.2003, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 af 

9.7.2005, s. 1).
* 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
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Kapitel 3

Forpligtelse til at foretage registrering samt oplysningskrav

for bestemte typer af isolerede mellemprodukter

Artikel 17

Registrering af isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet

1. Enhver producent, der fremstiller et isoleret mellemprodukt til anvendelse på produktions-

stedet i mængder på 1 ton eller mere pr. år, skal indsende en registrering af dette isolerede 

mellemprodukt til agenturet.

2. En registrering af et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet skal omfatte alle 

følgende oplysninger, i det omfang producenten er i stand til at indsende dem uden at skul-

le udføre yderligere forsøg:

a) producentens identitet, som angivet i punkt 1 i bilag VI

b) mellemproduktets identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI

c) mellemproduktets klassificering, som angivet i punkt 4 i bilag VI

d) eventuelle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysisk-

kemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed eller miljø-

et. Hvis der foreligger en fuldstændig undersøgelsesrapport, skal der indsendes et 

undersøgelsesresumé
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e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen, som angivet i punkt 3.5 i bilag VI

f) nærmere oplysninger om de anvendte risikohåndteringsforanstaltninger.

Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller arti-

kel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at

henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der er omhandlet i litra d), med henblik 

på registrering.

Registreringen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

3. Stk. 2 finder kun anvendelse på isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet, 

hvis producenten bekræfter, at stoffet kun fremstilles og anvendes under strengt kontrolle-

rede forhold, således at det er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i he-

le sin livscyklus. Der skal anvendes kontrolteknologier og -fremgangsmåder for at reducere 

emission og deraf følgende eksponering mest muligt.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte de oplysninger, der er 

angivet i artikel 10.

Artikel 18

Registrering af isolerede mellemprodukter, der transporteres

1. Enhver producent eller importør af et transporteret isoleret mellemprodukt i mængder på 

1 ton eller mere pr. år skal indsende en registrering af det transporterede isolerede mellem-

produkt til agenturet.
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2. En registrering af et isoleret mellemprodukt, der transporteres, skal omfatte alle følgende 

oplysninger:

a) producentens eller importørens identitet, som angivet i punkt 1 i bilag VI

b) mellemproduktets identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI

c) mellemproduktets klassificering, som angivet i punkt 4 i bilag VI

d) alle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysisk-kemiske 

egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed eller miljøet. Hvis 

der foreligger en fuldstændig undersøgelsesrapport, skal der indsendes et undersøgel-

sesresumé

e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen, som angivet i punkt 3.5 i bilag VI

f) oplysninger om de risikohåndteringsforanstaltninger, der er anvendt og anbefalet 

over for brugeren i henhold til stk. 4.

Undtagen i de tilfælde, der henhører under artikel 25, stk. 3, artikel 27, stk. 6, eller arti-

kel 30, stk. 3, skal registranten være i retmæssig besiddelse af eller have tilladelse til at 

henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport, der er omhandlet i litra d), med henblik 

på registrering.

Registreringen skal ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

3. En registrering af et transporteret isoleret mellemprodukt i mængder på mere end 

1 000 tons pr. år pr. producent eller importør skal ud over de oplysninger, der kræves i 

henhold til stk. 2, omfatte de oplysninger, der er fastsat i bilag VII.

For så vidt angår fremskaffelse af disse oplysninger finder artikel 13 anvendelse.
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4. Stk. 2 og 3 finder kun anvendelse på isolerede mellemprodukter, der transporteres, hvis 

producenten eller importøren selv bekræfter eller erklærer, at brugeren over for ham har 

bekræftet, at syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt foregår på an-

dre produktionssteder under følgende nøje kontrollerede betingelser:

a) stoffet skal være strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin

livscyklus, herunder fremstilling, oprensning, rengøring og vedligeholdelse af udstyr, 

prøveudtagning, analyse, påfyldning og tømning af udstyr eller beholdere, affalds-

bortskaffelse eller rensning og oplagring

b) Der skal anvendes kontrolteknologier og -fremgangsmåder for at reducere emission 

og deraf følgende eksponering mest muligt

c) kun behørigt uddannet og autoriseret personale må håndtere stoffet

d) i tilfælde af rengørings- og vedligeholdelsesarbejder skal der anvendes særlige pro-

cedurer som f.eks. udrensning og udvaskning, før systemet åbnes, og nogen får ad-

gang til det

e) i tilfælde af uheld, og hvor der frembringes affald, skal der anvendes kontrolteknolo-

gier og/eller -fremgangsmåder til at reducere emissioner og den deraf følgende eks-

ponering mest muligt under rensnings- eller rengørings- og vedligeholdelsesprocedu-

rer

f) procedurerne for håndtering af stoffer skal være veldokumenterede og skal nøje 

overvåges af produktionsstedets operatør

Hvis betingelserne i første afsnit ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte de oplysnin-

ger, der er angivet i artikel 10.
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Artikel 19

Flere registranters fælles indsendelse af data vedrørende isolerede mellemprodukter

1. Når det er hensigten, at et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet eller et 

transporteret isoleret mellemprodukt skal fremstilles i Fællesskabet af en eller flere produ-

center og/eller importeres af en eller flere importører, finder følgende bestemmelser an-

vendelse:

De oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 2, litra c) og d), og i artikel 18, stk. 2), 

litra c) og d), skal først indsendes af én producent eller importør, der handler med den eller 

de andre producenters eller importørers samtykke (i det følgende benævnt "den ledende re-

gistrant"), jf. dog stk. 2.

Hver registrant skal efterfølgende separat indsende de oplysninger, der er angivet i arti-

kel 17, stk. 2, litra a), b), e) og f), og i artikel 18, stk. 2, litra a), b), e) og f).

2. En producent eller importør kan indsende de oplysninger, der er angivet i artikel 17, stk. 2, 

litra c) eller d), og artikel 18, stk. 2, litra c) eller d), separat, hvis:

a) en fælles indsendelse af oplysningerne vil påføre ham uforholdsmæssigt store udgif-

ter, eller 

b) en fælles indsendelse af oplysningerne vil medføre videregivelse af oplysninger, som 

han anser for kommercielt følsomme, og sandsynligvis vil påføre ham væsentlig 

kommerciel skade, eller 
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c) han er uenig med den ledende registrant om udvælgelsen af disse oplysninger.

Hvis litra a), b) eller c) finder anvendelse, skal producenten eller importøren sammen med 

dossieret indsende en forklaring på, hvorfor udgifterne vil være uforholdsmæssigt store, el-

ler hvorfor videregivelse af oplysningerne sandsynligvis vil medføre væsentlig kommerciel 

skade, eller en nærmere redegørelse for uenigheden, afhængigt af hvad der er relevant.

3. Registreringsansøgningen ledsages af det gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for alle registreringer

Artikel 20

Agenturets forpligtelser

1. Agenturet tildeler hver registrering et indsendelsesnummer, der skal angives i al korre-

spondance vedrørende registreringen, indtil registreringen anses for at være fuldstændig, 

samt en indsendelsesdato, der er den dato, hvor agenturet modtog registreringen.

2. Agenturet foretager en fuldstændighedskontrol af hver registrering for at sikre, at de ele-

menter, der er påkrævet i henhold til artikel 10 og 12 eller 17 og 18, og registreringsgeby-

ret i henhold til artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 17, stk. 2, eller artikel 18, 

stk. 2, foreligger. Fuldstændighedskontrollen omfatter ikke en vurdering af kvaliteten og 

rimeligheden af de indsendte data og begrundelser.
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Agenturet foretager fuldstændighedskontrollen inden for tre uger efter indsendelsesdatoen 

eller inden for tre måneder efter den relevante frist i artikel 23 for så vidt angår registrerin-

ger af indfasningsstoffer, der er indsendt i løbet af den tomånedersperiode, der ligger 

umiddelbart forud for den pågældende frist.

Hvis en registrering er ufuldstændig, skal agenturet inden udløbet af ovennævnte treugers-

eller tremånedersperiode meddele registranten, hvilke yderligere oplysninger der er nød-

vendige, for at registreringen er fuldstændig, og fastsætte en rimelig frist for indsendelse af 

disse. Registranten fuldstændiggør sin registrering og indsender den til agenturet inden for 

den fastsatte frist. Agenturet bekræfter modtagelsesdatoen for yderligere oplysninger over 

for registranten. Agenturet foretager endnu en fuldstændighedskontrol med de yderligere 

indsendte oplysninger.

Agenturet afviser registreringen, hvis registranten ikke fuldstændiggør sin registrering in-

den for den fastsatte frist. Registreringsgebyret refunderes ikke i sådanne tilfælde.

3. Når registreringen er fuldstændig, tildeler agenturet det pågældende stof et registrerings-

nummer og en registreringsdato, der skal være den samme som indsendelsesdatoen. Agen-

turet meddeler straks den pågældende registrant registreringsnummeret og registreringsda-

toen. Registreringsnummeret skal angives i al efterfølgende korrespondance vedrørende 

registreringen.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 80
DG C I DA

4. Agenturet meddeler inden 30 dage efter indsendelsesdatoen den kompetente myndighed i 

den relevante medlemsstat, at følgende oplysninger er tilgængelige i agenturets database:

a) registreringsdossieret sammen med indsendelses- eller registreringsnummer

b) indsendelses- eller registreringsdato

c) resultatet af fuldstændighedskontrollen

d) eventuelle anmodninger om yderligere oplysninger og en frist herfor i henhold til 

stk. 2, tredje afsnit.

Den relevante medlemsstat er den medlemsstat, hvor fremstillingen finder sted, eller hvor 

importøren er etableret.

Hvis producenten har produktionsanlæg i mere end en medlemsstat, er den relevante med-

lemsstat den, hvor producenten har sit hovedsæde. De andre medlemsstater, hvor produkti-

onsanlæggene er etableret, skal ligeledes underrettes.

Agenturet skal straks underrette den kompetente myndighed i den eller de relevante med-

lemsstater, når eventuelle yderligere oplysninger indsendt af registranten er tilgængelige i 

agenturets database.
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5. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 2 i denne artikel kan påklages i overens-

stemmelse med bestemmelserne i artikel 90, 91 og 92.

6. Hvis en ny registrant indsender yderligere oplysninger vedrørende et særligt stof til agentu-

ret, meddeler agenturet de eksisterende registranter, at disse oplysninger er tilgængelige i 

databasen, jf. artikel 22.

Artikel 21

Fremstilling og import af stoffer

1. En registrant kan påbegynde eller fortsætte fremstillingen eller importen af et stof eller en 

artikel, hvis andet ikke angives af agenturet i henhold til artikel 20, stk. 2, inden for tre 

uger efter indsendelsesdatoen, jf. dog artikel 27, stk. 8.

Ved registrering af indfasningsstoffer kan en registrant fortsætte fremstillingen eller impor-

ten af stoffet eller artiklen, såfremt der ikke i henhold til artikel 20, stk. 2, er gjort indsigel-

se herimod fra agenturets side inden for tre uger efter indsendelsesdatoen, eller, hvis regi-

streringen er indsendt inden for tomånedersperioden før den relevante frist i artikel 23, så-

fremt der ikke i henhold til artikel 20, stk. 2, er gjort indsigelse herimod fra agenturets side 

inden tre måneder efter udløbet af denne frist, jf. dog artikel 27, stk. 8.

Hvis der er tale om en ajourføring af registreringen i henhold til artikel 22, kan registranten 

fortsætte produktionen eller importen af et stof, såfremt der ikke i henhold til artikel 20, 

stk. 2, er gjort indsigelse herimod fra agenturets side inden tre uger efter ajourføringsdato-

en, jf. dog artikel 27, stk. 8.
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2. Hvis agenturet har meddelt registranten, at han skal indsende yderligere oplysninger i hen-

hold til artikel 20, stk. 2, tredje afsnit, kan registranten påbegynde fremstillingen eller im-

porten af et stof eller en artikel, hvis andet ikke angives af agenturet inden for tre uger ef-

ter, at agenturet har modtaget de yderligere oplysninger til fuldstændiggørelse af registre-

ringen, jf. dog artikel 27, stk. 8.

3. Hvis en registrant indsender dele af registreringen på vegne af en eller flere andre regi-

stranter i henhold til bestemmelserne i artikel 11 eller 19, må disse andre registranter først 

fremstille stoffet i Fællesskabet eller importere det efter udløbet af den tidsfrist, der er fast-

sat i denne artikels stk. 1 eller 2, og under forudsætning af at andet ikke angives af agentu-

ret for så vidt angår registreringen fra den registrant, der handler på vegne af de andre, og 

hans egen registrering.

Artikel 22

Andre forpligtelser, der påhviler registranterne

1. Efter registreringen er en registrant ansvarlig for på eget initiativ og uden unødige forsin-

kelser at ajourføre sin registrering med relevante nye oplysninger og indsende den til agen-

turet i følgende tilfælde:

a) enhver ændring i hans status, som f.eks. producent eller importør, eller i hans identi-

tet, som f.eks. navn eller adresse
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b) enhver ændring i stoffets sammensætning, som anført i punkt 2 i bilag VI

c) ændringer i de årlige eller samlede mængder, der fremstilles eller importeres af ved-

kommende, hvis disse medfører et ændret mængdeinterval, herunder ophør af pro-

duktion eller import

d) nye identificerede anvendelser og nye frarådede anvendelser som i punkt 3.7 i bi-

lag VI, som stoffet fremstilles eller importeres til

e) ny viden om de risici, stoffet indebærer for menneskers sundhed og/eller miljøet, 

som han med rimelighed kan forventes at have fået kendskab til, og som medfører 

ændringer i sikkerhedsdatabladet eller kemikaliesikkerhedsrapporten

f) enhver ændring i stoffets klassificering og mærkning

g) enhver ajourføring eller ændring af kemikaliesikkerhedsrapporten eller punkt 5 i bi-

lag VI;

h) registranten identificerer et behov for at udføre et forsøg, der er angivet i bilag IX el-

ler X, og der skal udarbejdes et forslag til forsøg

i) enhver ændring i adgangen til oplysninger i registreringen.

Agenturet skal videregive disse oplysninger til den kompetente myndighed i den relevante 

medlemsstat.
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2. En registrant skal sende agenturet en ajourføring af registreringen, der indeholder de op-

lysninger, der er påkrævet i henhold til afgørelsen truffet i medfør af artikel 39, 40 eller 45, 

eller tager hensyn til en afgørelse truffet i medfør af artikel 59 og 72 inden for den frist, der 

er fastsat i den pågældende afgørelse. Agenturet skal meddele den kompetente myndighed 

i den relevante medlemsstat, at oplysningerne er tilgængelige i agenturets database.

3. Agenturet foretager i henhold til artikel 20, stk. 2, første og andet afsnit, en fuldstændig-

hedskontrol af hver ajourført registrering. I de tilfælde, hvor ajourføringen er foretaget i 

henhold til artikel 12, stk. 2, og denne artikels stk. 1, litra c), kontrollerer agenturet fuld-

stændigheden af de oplysninger, som registranten har indsendt, og artikel 20, stk. 2, finder 

anvendelse med de fornødne tilpasninger.

4. I tilfælde omfattet af artikel 11 eller 19 fremsender hver registrant separat de i denne arti-

kels stk. 1, litra c), angivne oplysninger.

5. En ajourføring skal ledsages af den relevante del af gebyret i overensstemmelse med af-

snit IX.
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Kapitel 5

Overgangsbestemmelser for

indfasningsstoffer og anmeldte stoffer

Artikel 23

Særlige bestemmelser for indfasningsstoffer

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 21 finder ikke anvendelse før den ...*på føl-

gende stoffer:

a) indfasningsstoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller repro-

duktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, og som frem-

stilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 

producent eller pr. importør mindst én gang efter ...**

b) indfasningsstoffer, der er klassificeret som meget giftige for vandlevende organis-

mer, og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53) i 

henhold til direktiv 67/548/EØF, og som fremstilles i Fællesskabet eller importeres 

hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst 

én gang efter ...**

  

* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
** Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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c) indfasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 

1 000 tons eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter ...*.

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 21 finder ikke anvendelse før den ...** på ind-

fasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 100 tons 

eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter denne forordnings 

ikrafttræden.

3. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og artikel 21 finder ikke anvendelse før den ...***på 

indfasningsstoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres hertil i mængder på 1 ton 

eller mere pr. år pr. producent eller pr. importør mindst én gang efter ...*.

Artikel 24

Anmeldte stoffer

1. En anmeldelse i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF anses for en registrering for 

så vidt angår dette afsnit, og agenturet tildeler et registreringsnummer senest ...****.

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der fremstilles eller importeres, pr. producent eller im-

portør når den efterfølgende mængdetærskel i henhold til artikel 12, skal de yderligere op-

lysninger, der er påkrævet for denne højere mængdetærskel samt alle de lavere mængde-

tærskler i henhold til artikel 10 og 12, fremsendes, medmindre sådanne oplysninger allere-

de er indsendt i overensstemmelse med disse artikler.

  

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** 6 år efter denne forordnings ikrafttræden.
*** 11 år efter denne forordnings ikrafttræden.
**** 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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AFSNIT III

DATADELING OG

UNDGÅELSE AF UNØDVENDIGE FORSØG

Kapitel 1

Formål og generelle regler

Artikel 25

Formål og generelle regler

1. For at undgå dyreforsøg må forsøg med hvirveldyr i forbindelse med denne forordning kun 

udføres som en sidste løsningsmulighed. Det er desuden nødvendigt at træffe foranstalt-

ninger til begrænsning af gentagelse af andre forsøg.

2. Deling og fælles indsendelse af oplysninger i overensstemmelse med denne forordning 

skal vedrøre tekniske data og især oplysninger vedrørende stoffernes iboende egenskaber. 

Registranterne skal afstå fra at udveksle oplysninger om deres markedsadfærd, især om 

produktionskapacitet, produktions- eller salgsmængden, importmængder eller markedsan-

dele.

3. Ethvert undersøgelsesresumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé vedrørende under-

søgelser indsendt inden for rammerne af en registrering i henhold til denne forordning 

mindst ti år tidligere kan med henblik på registrering anvendes af en anden producent eller 

importør.
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Kapitel 2

Regler for ikke-indfasningsstoffer og registranter af 

indfasningsstoffer, der ikke har foretaget præregistrering

Artikel 26

Pligt til at forespørge før registrering

1. Enhver potentiel registrant af et ikke-indfasningsstof eller en potentiel registrant af et ind-

fasningsstof, der ikke har foretaget præregistrering efter artikel 28, skal forhøre sig hos 

agenturet om, hvorvidt der allerede er indsendt en registrering for det samme stof. Han skal 

sammen med forespørgslen indsende følgende oplysninger til agenturet:

a) sin egen identitet som angivet i punkt 1 i bilag VI, undtagen anvendelsessteder

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2 i bilag VI

c) oplysninger om, hvilke oplysningskrav der vil kræve, at han udfører nye undersøgel-

ser med hvirveldyr

d) oplysninger om, hvilke oplysningskrav der vil kræve, at han udfører andre nye un-

dersøgelser.

2. Hvis det samme stof ikke tidligere er blevet registreret, skal agenturet underrette den po-

tentielle registrant om dette.
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3. Hvis det samme stof allerede er blevet registreret inden for de sidste 10 år, skal agenturet 

straks underrette den potentielle registrant om tidligere registranters navn og adresse samt 

oplyse, hvilke relevante resuméer eller fyldestgørende undersøgelsesresuméer det allerede 

har modtaget, afhængigt af det enkelte tilfælde.

Undersøgelser, der involverer hvirveldyr, må ikke gentages.

Agenturet skal samtidig underrette de tidligere registranter om den potentielle registrants 

navn og adresse. De tilgængelige undersøgelser skal deles med den potentielle registrant i 

henhold til artikel 27.

4. Hvis flere potentielle registranter har rettet forespørgsel om det samme stof, skal agenturet 

straks informere samtlige potentielle registranter om de øvrige potentielle registranters 

navn og adresse.

Artikel 27

Deling af eksisterende data i tilfælde af registrerede stoffer

1. Hvis et stof er blevet registreret inden for de sidste 10 år som nævnt i artikel 26, stk. 3:

a) skal den potentielle registrant i forbindelse med oplysninger, der omfatter forsøg med 

hvirveldyr, og

b) kan den potentielle registrant i forbindelse med oplysninger, der ikke omfatter forsøg 

med hvirveldyr,

anmode tidligere registranter om de oplysninger, som han har behov for i medfør af arti-

kel 10, litra a), nr. vi) og vii), for at kunne foretage en registrering.
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2. Når der er fremsat en anmodning om oplysninger i henhold til stk. 1, skal potentielle og 

tidligere registranter som nævnt i stk. 1 bestræbe sig på at indgå en aftale om deling af de 

oplysninger, som den eller de potentielle registranter har anmodet om i medfør af arti-

kel 10, litra a), nr. vi) og vii). I stedet for at indgå en sådan aftale kan parterne forelægge 

sagen for en voldgiftsinstans, hvis afgørelse skal accepteres.

3. Den tidligere registrant og den eller de potentielle registranter skal træffe enhver mulig 

foranstaltning for at sikre, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en 

retfærdig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende måde. Dette kan fremmes ved at følge 

en omkostningsfordelingsvejledning baseret på disse principper og vedtaget af agenturet i 

henhold til artikel 76, stk. 2, litra f). Registranterne skal kun dele omkostningerne for de 

oplysninger, som de er forpligtet til at indsende for at opfylde registreringskravene.

4. Når der er indgået en aftale om deling af oplysningerne, skal den tidligere registrant stille 

de oplysninger, der er omfattet af aftalen, til rådighed for den nye registrant og give denne 

tilladelse til at henvise til den tidligere registrants fuldstændige undersøgelsesrapport.

5. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en sådan aftale, skal den eller de potentielle registranter 

underrette agenturet og den eller de tidligere registranter herom, tidligst én måned efter at 

de fra agenturet har modtaget navn og adresse på den eller de tidligere registranter.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 91
DG C I DA

6. Senest én måned fra den i stk. 5 nævnte underretning skal agenturet give den potentielle 

registrant tilladelse til at henvise til de oplysninger, han har anmodet om, i sit registre-

ringsdossier. Forudsat at den eller de tidligere registranter stiller den fuldstændige under-

søgelsesrapport til rådighed for den potentielle registrant, har de krav på en godtgørelse fra 

den potentielle registrant i forhold til de omkostninger, som de har afholdt, og dette krav 

skal kunne gøres gældende ved de nationale domstole.

7. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 6 kan påklages i henhold til bestemmelserne 

i artikel 90, 91 og 92.

8. Den frist for den nye registrant, der er fastsat i henhold til artikel 21, stk. 1, skal forlænges 

med en periode på fire måneder, hvis den tidligere registrant anmoder herom.

Kapitel 3

Regler for indfasningsstoffer

Artikel 28

Pligt til præregistrering af indfasningsstoffer

1. For at kunne drage fordel af overgangsordningen i artikel 23 skal enhver potentiel regi-

strant af et indfasningsstof, der fremstilles eller importeres i mængder på 1 ton eller mere 

pr. år, herunder mellemprodukter uden forbehold, indsende alle følgende oplysninger til 

agenturet:

a) stoffets navn som angivet i punkt 2 i bilag VI, herunder EINECS-nummer og CAS-

nummer eller, hvis sådanne ikke foreligger, anden identitetskode
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b) den potentielle registrants navn og adresse og navn på kontaktperson samt, når det er 

relevant, navn og adresse på vedkommendes repræsentant i henhold til artikel 4, som 

angivet i punkt 1 i bilag VI

c) den fastsatte frist for registrering/mængdeinterval

d) navnet på stofferne som angivet i punkt 2 i bilag VI, herunder EINECS-nummer og 

CAS-nummer eller, hvis sådanne ikke foreligger, anden identitetskode, som de til-

gængelige oplysninger er relevante for i forbindelse med anvendelsen af punkt 1.3 og 

1.5 i bilag XI

2. De i stk. 1 nævnte oplysninger skal indsendes inden for en periode, der begynder den ...*

og slutter den ...**.

3. Registranter, der ikke indsender de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, kan ikke 

påberåbe sig bestemmelserne i artikel 23.

4. Potentielle registranter, der for første gang fremstiller eller importerer et indfasningsstof i 

mængder på 1 ton eller mere pr. år efter ...**, er berettiget til at anvende bestemmelserne i 

artikel 23, hvis de indsender de i stk. 1 nævnte oplysninger til agenturet inden seks måne-

der efter første fremstilling eller import af stoffet, dog ikke senere end 12 måneder før den 

relevante frist i artikel 23.

  

* 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
** 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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5. Agenturet skal senest den ...* offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, der er omhandlet 

i stk. 1, litra a) og d), på sin hjemmeside. Fortegnelsen skal kun indeholde stoffernes navn, 

herunder EINECS-nummer og CAS-nummer, hvis sådanne foreligger, samt andre identi-

tetskoder.

6. Producenter og importører af indfasningsstoffer i mængder på mindre end 1 ton pr. år, der 

står i den fortegnelse, som agenturet offentliggør i henhold til denne artikels stk. 5, samt 

downstream-brugere af disse stoffer og tredjeparter, der har oplysninger om disse stoffer, 

kan indsende de i stk. 1 nævnte oplysninger eller andre relevante oplysninger om disse 

stoffer til agenturet med henblik på at deltage i det forum for informationsudveksling om 

stoffer, der er omhandlet i artikel 29.

Artikel 29

Forummer for informationsudveksling om stoffer

1. Alle producenter og importører, der i henhold til artikel 28 har indsendt oplysninger til 

agenturet om samme indfasningsstof, skal deltage i et forum for informationsudveksling 

om dette stof (SIEF - Substance Information Exchange Forum).

2. Formålet med hvert SIEF er:

a) med henblik på registreringen at fremme udveksling af de i artikel 10, litra a), nr. vi) 

og vii), nævnte oplysninger mellem producenter og importører og derved forhindre 

gentagelse af forsøg, og

b) at indgå aftaler om klassificering og mærkning, hvis stoffet er klassificeret og mær-

ket forskelligt.

  

* 19 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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3. Deltagerne i et SIEF skal udlevere allerede eksisterende undersøgelser til andre deltagere, 

efterkomme anmodninger fra andre deltagere om oplysninger, i fællesskab identificere be-

hovene for yderligere undersøgelser og tilrettelægge disses gennemførelse. Hvert SIEF 

forbliver aktivt indtil ...*.

Artikel 30

Deling af data, hvori der indgår forsøg

1. Før der udføres forsøg for at opfylde oplysningskravene i forbindelse med en registrering, 

skal en deltager i et SIEF høre, om der foreligger en relevant undersøgelse inden for det 

SIEF, som han deltager i. Hvis der inden for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, der 

involverer forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i det pågældende SIEF anmode om den-

ne undersøgelse inden ...**. Hvis der inden for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, der 

ikke involverer forsøg med hvirveldyr, kan en deltager i det pågældende SIEF anmode om 

denne undersøgelse inden ...**.

Senest to uger efter anmodningens fremsættelse skal undersøgelsens ejer fremlægge do-

kumentation for undersøgelsens omkostninger over for den eller de deltagere, der anmoder 

om den. Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe enhver mulig foranstaltning for at sik-

re, at omkostningerne til deling af oplysningerne fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig

og ikke-diskriminerende måde. Dette kan fremmes ved at følge en omkostningsfordelings-

vejledning baseret på disse principper og vedtaget af agenturet i henhold til artikel 76, 

stk. 2, litra f). Hvis de ikke kan nå til enighed, deles omkostningerne ligeligt. Ejeren giver 

tilladelse til at henvise til den fuldstændige undersøgelsesrapport med henblik på registre-

ring senest to uger efter modtagelse af betaling herfor. Registranterne skal kun dele om-

kostningerne til de oplysninger, som de er forpligtet til at indsende for at opfylde registre-

ringskravene.

  

* 11 år efter denne forordnings ikrafttræden.
** 20 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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2. Hvis der ikke foreligger en relevant undersøgelse inden for SIEF'et, skal der kun udføres 

én undersøgelse for hver krævet oplysning i hvert enkelt SIEF af én deltager i SIEF'et på 

vegne af de andre deltagere. De skal inden for en af agenturet fastsat frist bestræbe sig på 

at opnå en aftale om, hvem der skal udføre undersøgelsen på vegne af de andre deltagere 

og indsende et resumé eller fyldestgørende undersøgelsesresumé til agenturet. Hvis der ik-

ke opnås enighed, skal agenturet fastsætte, hvilken registrant eller downstream-bruger der 

skal udføre undersøgelsen. Alle deltagere i SIEF'et, der kræver en undersøgelse, skal bi-

drage til omkostningerne i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse med en andel 

svarende til det antal potentielle registranter, der deltager. Deltagere, der ikke selv har ud-

ført undersøgelsen, har ret til at modtage den fyldestgørende undersøgelsesrapport senest to 

uger efter, at den deltager, der gennemførte undersøgelsen, har modtaget betaling herfor.

3. Hvis ejeren af en undersøgelse som omhandlet i stk. 1, hvori der indgår forsøg med hvir-

veldyr, nægter at dokumentere omkostningerne i forbindelse med den pågældende under-

søgelse eller at udlevere selve undersøgelsen til andre deltagere, skal vedkommende ikke 

kunne gå videre med registreringen, før han har videregivet oplysningerne til den eller de 

andre deltagere. De andre deltagere går videre med registreringen uden at opfylde de rele-

vante oplysningskrav med en begrundelse for dette i registreringsdossieret. Undersøgelsen 

skal ikke gentages, medmindre ejeren af oplysningerne ikke har udleveret oplysningerne til 

de andre deltagere senest 12 måneder efter datoen for deres registrering, og agenturet træf-

fer afgørelse om, at de skal gentage undersøgelsen. Hvis en anden registrant allerede har 

indsendt en registrering, der omfatter disse oplysninger, skal agenturet dog give de andre 

deltagere tilladelse til at henvise til oplysningerne i dennes registreringsdossier/-dossierer. 

Den tidligere registrant har krav på godtgørelse af en ligelig andel af omkostningerne fra 

den anden eller de øvrige deltagere, forudsat at han stiller den fuldstændige undersøgelses-

rapport til rådighed for den anden eller de øvrige deltagere, og dette krav skal kunne gøres 

gældende ved de nationale domstole.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 96
DG C I DA

4. Hvis ejeren af en undersøgelse som omhandlet i stk. 1, hvori der ikke indgår forsøg med 

hvirveldyr, nægter at dokumentere omkostningerne i forbindelse med den pågældende un-

dersøgelse eller at udlevere selve undersøgelsen til en anden eller andre deltagere, skal de 

andre deltagere i SIEF'et gå videre med registreringen, som om der ikke forelå en relevant 

undersøgelse inden for SIEF'et.

5. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 2 eller 3 i denne artikel kan påklages i over-

ensstemmelse med bestemmelserne i artikel 90, 91 og 92.

6. Ejeren af undersøgelsen, der har afvist enten at dokumentere omkostningerne eller udleve-

re selve undersøgelsen, som omhandlet i stk. 3 eller 4, skal straffes i henhold til artikel 125.

AFSNIT IV

OPLYSNINGER I LEVERANDØRKÆDEN

Artikel 31

Krav til sikkerhedsdatablade

1. Leverandøren af et stof eller et kemisk produkt skal forsyne modtageren af stoffet eller det 

kemiske produkt med et sikkerhedsdatablad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II:

a) hvis et stof eller kemisk produkt opfylder kriterierne for klassificering som farligt i 

henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller

b) hvis et stof er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget persistent og meget 

bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII.
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2. Enhver aktør i leverandørkæden, der skal udføre en kemikaliesikkerhedsvurdering af et 

stof i henhold til artikel 14 eller 36, skal sikre, at oplysningerne i sikkerhedsdatabladet er i 

overensstemmelse med oplysningerne i denne sikkerhedsvurdering. Hvis sikkerhedsdata-

bladet udarbejdes for et kemisk produkt, og aktøren i leverandørkæden har udarbejdet en 

kemikaliesikkerhedsvurdering for produktet, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne i sik-

kerhedsdatabladet er i overensstemmelse med kemikaliesikkerhedsrapporten for produktet 

i stedet for med kemikaliesikkerhedsrapporten for hvert enkelt stof i produktet.

3. Leverandøren skal på anmodning forsyne modtageren med et sikkerhedsdatablad i over-

ensstemmelse med bilag II, hvis et kemisk produkt ikke opfylder kriterierne for klassifice-

ring som farligt i henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men indeholder

a) mindst ét stof, der er farligt for menneskers sundhed eller miljøet, i individuelle kon-

centrationer på ≥1 vægtprocent for ikke-gasformige produkter og 

≥ 0,2 volumenprocent for gasformige produkter

b) mindst ét stof, der er persistent, bioakkumulerende og giftigt eller meget persistent 

og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII, i individuelle koncentratio-

ner på ≥1 vægtprocent for ikke-gasformige produkter eller

c) et stof, for hvilket der findes EF-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

4. Medmindre en downstream-bruger eller distributør anmoder om det, er det ikke nødvendigt 

at levere et sikkerhedsdatablad for de farlige stoffer eller kemiske produkter, der udbydes 

eller sælges til offentligheden, hvis disse er forsynet med tilstrækkelige oplysninger til, at 

brugeren kan træffe de fornødne foranstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed, 

sikkerhed og miljøet.
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5. Sikkerhedsdatabladet skal leveres på et officielt sprog i den eller de medlemsstater, hvor 

stoffet eller det kemiske produkt markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de 

berørte medlemsstater.

6. Sikkerhedsdatabladet skal være dateret og omfatte følgende punkter:

1. identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden

2. fareidentifikation

3. sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

4. førstehjælpsforanstaltninger

5. brandbekæmpelse

6. forholdsregler over for udslip ved uheld

7. håndtering og opbevaring

8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler

9. fysisk-kemiske egenskaber

10. stabilitet og reaktivitet

11. toksikologiske oplysninger
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12. miljøoplysninger

13. forhold vedrørende bortskaffelse

14. transportoplysninger

15. oplysninger om lovmæssig regulering

16. andre oplysninger.

7. Enhver aktør i leverandørkæden, der skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i hen-

hold til artikel 14 eller 36, skal anføre de relevante eksponeringsscenarier (herunder an-

vendelses- og eksponeringskategorier, hvis det er relevant) i et bilag til sikkerhedsdatabla-

det, der skal dække de identificerede anvendelser og indeholde de specifikke betingelser, 

der følger af anvendelsen af punkt 3 i bilag XI.

Enhver downstream-bruger skal medtage relevante eksponeringsscenarier og anvende an-

dre relevante oplysninger fra det sikkerhedsdatablad, som han har modtaget, når han udar-

bejder sit eget sikkerhedsdatablad for sine identificerede anvendelser.

Enhver distributør skal videregive relevante eksponeringsscenarier og anvende andre rele-

vante oplysninger fra det sikkerhedsdatablad, som han har modtaget, når han udarbejder sit 

eget sikkerhedsdatablad for anvendelser, som han har videregivet oplysninger om i hen-

hold til artikel 36, stk. 2.

8. Et sikkerhedsdatablad skal leveres gratis i papirform eller elektronisk. 
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9. Leverandørerne skal straks ajourføre sikkerhedsdatabladet i følgende tilfælde:

a) så snart der foreligger nye oplysninger, som kan påvirke risikohåndteringsforanstalt-

ningerne, eller nye oplysninger om farer

b) når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet

c) når der er blevet vedtaget en begrænsning.

Den nye, daterede version af oplysningerne, der mærkes "Revision (dato)", skal leveres 

gratis i papirform eller elektronisk til alle tidligere modtagere, som de har leveret stoffet el-

ler det kemiske produkt til inden for de forudgående 12 måneder. Enhver ajourføring efter 

registreringen skal indeholde registreringsnummeret.

Artikel 32

Pligt til at videregive oplysninger nedad i leverandørkæden

vedrørende stoffer som sådan eller i kemiske produkter, 

for hvilke der ikke kræves et sikkerhedsdatablad

1. Enhver leverandør af et stof som sådan eller i et kemisk produkt, der ikke skal levere et 

sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31, skal give modtageren følgende oplysninger:

a) det eller de registreringsnumre, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, hvis et sådant eller 

sådanne foreligger, for ethvert stof, der skal videregives oplysninger om i henhold til 

dette stykkes litra b), c) eller d)



7524/8/06 REV 8 AP/gb 101
DG C I DA

b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver godkendelse, og detaljerede oplysninger om 

de godkendelser, der i henhold til afsnit VII er meddelt eller nægtet i denne leveran-

dørkæde

c) nærmere oplysninger om enhver begrænsning, der er vedtaget i henhold til af-

snit VIII

d) alle andre foreliggende og relevante oplysninger om stoffet, der er nødvendige for at 

gøre det muligt at fastlægge og gennemføre passende foranstaltninger til risikohånd-

tering, herunder de specifikke betingelser, der følger af anvendelsen af punkt 3 i bi-

lag XI.

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal gratis videregives i papirform eller elektronisk 

senest ved den første leverance af et stof som sådan eller i et kemisk produkt efter den ...*.

3. Leverandørerne skal straks ajourføre disse oplysninger i følgende tilfælde:

a) så snart der foreligger nye oplysninger, som kan påvirke risikohåndteringsforanstalt-

ningerne, eller nye oplysninger om farer

b) når en godkendelse er blevet meddelt eller nægtet

c) når der er blevet vedtaget en begrænsning.

De ajourførte oplysninger skal leveres gratis i papirform eller elektronisk til alle de tidlige-

re modtagere, som de har leveret stoffet eller det kemiske produkt til inden for de forudgå-

ende 12 måneder. Enhver ajourføring efter registreringen skal indeholde registrerings-

nummeret.

  

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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4. Enhver producent eller importør af en artikel indeholdende et stof, der opfylder kriterierne 

i artikel 56 og er identificeret i henhold til artikel 58, stk. 1, i en koncentration på over 

0,1 vægtprocent, skal forsyne modtageren af artiklen med oplysninger, der er tilstrækkelige 

til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum stoffets navn. Denne for-

pligtelse går videre til alle modtagere af artiklen i leverandørkæden.

Artikel 33

Pligt til at videregive oplysninger om stoffer 

og kemiske produkter opad i leverandørkæden

Enhver aktør i leverandørkæden for et stof eller et kemisk produkt skal meddele følgende oplysnin-

ger til den næste aktør eller distributør opad i leverandørkæden:

a) nye oplysninger om farlige egenskaber, uanset hvilke anvendelser der er tale om

b) alle andre oplysninger, der kan anfægte tilstrækkeligheden af de risikohåndteringsforan-

staltninger, der er identificeret i et sikkerhedsdatablad leveret til ham, idet disse oplysnin-

ger kun skal meddeles for identificerede anvendelser.

Distributører skal videregive sådanne oplysninger til den efterfølgende aktør eller distributør opad i 

leverandørkæden.

Artikel 34

Arbejdstagernes adgang til oplysninger

Arbejdstagerne og deres repræsentanter skal af deres arbejdsgiver sikres adgang til de oplysninger, 

der leveres i henhold til artikel 31 og 32, vedrørende stoffer eller kemiske produkter, som de anven-

der eller kan blive eksponeret for under udførelsen af deres arbejde.
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Artikel 35

Forpligtelse til at opbevare oplysninger

1. Enhver producent, importør, downstream-bruger og distributør skal samle alle de oplys-

ninger, som han har behov for for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til denne 

forordning, og have dem tilgængelige i en periode på mindst ti år efter det tidspunkt, hvor 

han sidst fremstillede, importerede, leverede eller anvendte stoffet eller det kemiske pro-

dukt. Den pågældende producent, importør, downstream-bruger eller distributør skal efter 

anmodning straks fremsende sådanne oplysninger til eller gøre dem tilgængelige for de 

kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor han er etableret, eller agenturet, med 

forbehold af bestemmelserne i afsnit II og VI.

2. Hvis en registrant ophører med sin virksomhed eller overdrager en del af eller hele sin 

virksomhed til en tredjepart, binder forpligtelsen i stk. 1 den part, der står for afviklingen af 

registrantens virksomhed eller overtager ansvaret for markedsføringen af det pågældende 

stof eller kemiske produkt, i stedet for registranten.

AFSNIT V

DOWNSTREAM-BRUGERE

Artikel 36

Downstream-brugernes kemikaliesikkerhedsvurdering og

pligt til at identificere, anvende og anbefale risikobegrænsende foranstaltninger

1. En downstream-bruger eller distributør kan levere oplysninger for at hjælpe med udarbej-

delsen af en registrering.
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2. Enhver downstream-bruger har ret til skriftligt (i papirformat eller elektronisk) at underret-

te den producent, importør, downstream-bruger eller distributør, der leverer et stof som så-

dan eller i et kemisk produkt til ham, om en anvendelse, der som minimum skal beskrives 

kort og generelt, med det formål at gøre denne anvendelse til en identificeret anvendelse. 

Når han underretter om en anvendelse, skal han levere tilstrækkelige oplysninger til at sæt-

te den producent, importør eller downstream-bruger, der har leveret stoffet, i stand til at 

udarbejde et eksponeringsscenarie eller, hvis det er hensigtsmæssigt, en anvendelses- og 

eksponeringskategori for hans anvendelse i producentens, importørens eller downstream-

brugerens kemikaliesikkerhedsvurdering.

Distributørerne skal videregive sådanne oplysninger til den næste aktør eller distributør 

opad i leverandørkæden. Downstream-brugere, der har modtaget sådanne oplysninger, kan 

udarbejde et eksponeringsscenarie for den eller de identificerede anvendelser eller videre-

give oplysningerne til den næste aktør opad i leverandørkæden.

3. Hvis der er tale om registrerede stoffer, skal producenten, importøren eller downstream-

brugeren opfylde forpligtelserne i henhold til artikel 14, enten før han næste gang leverer 

stoffet som sådan eller i et kemisk produkt til den downstream-bruger, der har fremsat den 

anmodning, der er nævnt i denne artikels stk. 2, hvis anmodningen blev fremsat mindst en 

måned før leveringen, eller inden for en måned efter anmodningen, afhængigt af hvilket 

tidspunkt der er det seneste.

Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal producenten, importøren eller downstream-

brugeren efterkomme en sådan anmodning og opfylde forpligtelserne i henhold til arti-

kel 14, før den relevante frist i artikel 23 er udløbet, under forudsætning af at downstream-

brugeren har fremsat anmodningen mindst 12 måneder før den pågældende frist.
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Hvis producenten, importøren eller downstream-brugeren efter at have vurderet anvendel-

sen i overensstemmelse med artikel 14 af hensyn til beskyttelse af menneskers sundhed el-

ler miljøet ikke kan medtage den som en identificeret anvendelse, skal han straks begrunde 

denne afgørelse skriftligt over for agenturet og downstream-brugeren og må ikke levere

stoffet til downstream-brugeren/-brugerne uden at tilføje denne eller disse begrundelser til 

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 31 eller 32. Producenten eller importøren skal til-

føje denne anvendelse under punkt 3.7 i bilag VI i sin ajourføring af registreringen i over-

ensstemmelse med artikel 22, stk. 1, litra d).

4. En downstream-bruger af et stof som sådan eller i et kemisk produkt skal udarbejde en 

kemikaliesikkerhedsrapport i overensstemmelse med bilag XII for enhver anvendelse, der 

falder uden for de betingelser, der er beskrevet i et eksponeringsscenarie eller, hvis det er 

hensigtsmæssigt, en anvendelses- og eksponeringskategori, som han har modtaget i et sik-

kerhedsdatablad, eller for enhver anvendelse, der frarådes af hans leverandør.

En downstream-bruger behøver ikke at udarbejde en sådan kemikaliesikkerhedsrapport, 

hvis der er tale om et af følgende tilfælde:

a) der stilles ikke krav om, at der skal udleveres et sikkerhedsdatablad for stoffet eller 

det kemiske produkt i henhold til artikel 31

b) der stilles ikke krav om, at hans leverandør skal udarbejde en kemikaliesikkerheds-

rapport i henhold til artikel 14
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c) downstream-brugeren anvender stoffet eller det kemiske produkt i en samlet mængde 

på under 1 ton pr. år

d) downstream-brugeren opfylder eller anbefaler et eksponeringsscenarie, der mindst 

omfatter de betingelser, der er beskrevet i det eksponeringsscenarie, som han har 

modtaget i sikkerhedsdatabladet

e) stoffet er til stede i et kemisk produkt med en koncentration, der er mindre end de 

koncentrationer, der er nævnt i artikel 14, stk. 2

f) downstream-brugeren anvender stoffet til produkt- og procesorienteret forskning og 

udvikling, forudsat at risiciene for menneskers sundhed og for miljøet er tilstrække-

ligt kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningens krav vedrørende arbejdsta-

ger- og miljøbeskyttelse.

5. Enhver downstream-bruger skal identificere, gennemføre og, hvis det er relevant, anbefale 

passende foranstaltninger for en tilfredsstillende håndtering af de risici, der er identificeret 

i enten:

a) det eller de sikkerhedsdatablade, som han har modtaget, eller

b) hans egen kemikaliesikkerhedsvurdering eller

c) de oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger, som han har modtaget i hen-

hold til artikel 32.
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6. Hvis en downstream-bruger ikke udarbejder en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til 

stk. 4, litra c), skal han overveje stoffets anvendelse(r) og identificere og gennemføre de 

passende risikohåndteringsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at risiciene for 

menneskers sundhed og miljøet er tilstrækkeligt kontrolleret. Disse oplysninger skal, hvor 

det er nødvendigt, indføjes i ethvert sikkerhedsdatablad, som han udarbejder.

7. Downstream-brugere skal holde deres kemikaliesikkerhedsrapport ajourført og stille den til

rådighed.

8. Det er ikke nødvendigt, at en kemikaliesikkerhedsrapport, der er udarbejdet i henhold til 

stk. 4, omfatter vurderinger af risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med de ende-

lige anvendelser, der er omhandlet i artikel 14, stk. 5.

Artikel 37

Forpligtelse for downstream-brugere til at fremsende oplysninger

1. Før en downstream-bruger påbegynder eller fortsætter en bestemt anvendelse af et stof, der 

af en aktør længere opad i leverandørkæden er blevet registreret i overensstemmelse med 

artikel 6 eller 18, skal han indsende de oplysninger, der er angivet i denne artikels stk. 2, til 

agenturet i følgende tilfælde:

a) downstream-brugeren skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til ar-

tikel 36, stk. 4, eller

b) downstream-brugeren påberåber sig undtagelsen i artikel 36, stk. 4, litra c) eller f).
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2. De oplysninger, der indberettes af downstream-brugeren, skal omfatte følgende:

a) hans identitet og oplysninger om, hvorledes han kan kontaktes, som angivet i 

punkt 1.1 i bilag VI

b) det eller de registreringsnumre, der er nævnt i artikel 20, stk. 3, hvis et sådant eller 

sådanne foreligger

c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i punkt 2.1–2.3.4 i bilag VI

d) producentens/producenternes eller importørens/importørernes eller en anden leve-

randørs identitet, som angivet i punkt 1.1 i bilag VI

e) en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen/anvendelserne, som angivet i 

punkt 3.5 i bilag VI, og af betingelserne for anvendelserne

f) undtagen hvis downstream-brugeren påberåber sig undtagelsen i artikel 36, stk. 4, li-

tra c), et forslag til yderligere forsøg med hvirveldyr, hvis downstream-brugeren an-

ser det for nødvendigt for, at han kan fuldføre sin kemikaliesikkerhedsvurdering.

3. Downstream-brugeren skal straks ajourføre disse oplysninger, hvis der sker ændringer i de 

oplysninger, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1.

4. En downstream-bruger skal underrette agenturet, hvis hans klassificering af et stof afviger 

fra leverandørens klassificering.

5. Undtagen hvis en downstream-bruger påberåber sig undtagelsen i artikel 36, stk. 4, litra c), 

kræves der ikke indberetning i henhold til denne artikels stk. 1-4 for et stof, som sådan el-

ler i et kemisk produkt, der anvendes af en downstream-bruger i mængder på under 1 ton 

pr. år til det specifikke formål.
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Artikel 38

Anvendelse af bestemmelserne om downstream-brugernes forpligtelser

1. Downstream-brugerne skal opfylde kravene i artikel 36 senest 12 måneder efter at have 

modtaget et registreringsnummer fra deres leverandører i et sikkerhedsdatablad.

2. Downstream-brugerne skal opfylde kravene i artikel 37 senest seks måneder efter at have 

modtaget et registreringsnummer fra deres leverandører i et sikkerhedsdatablad.

AFSNIT VI

VURDERING

Kapitel 1

Dossiervurdering

Artikel 39

Behandling af forslag til udførelse af forsøg

1. Agenturet skal behandle ethvert forslag til udførelse af forsøg, der er fremsat i en registre-

ring eller i en indberetning fra en downstream-bruger for at fremskaffe de stofoplysninger, 

der er angivet i bilag IX og X. Der gives prioritet til registreringer af stoffer, der har eller 

kan have PBT- eller vPvB-egenskaber, sensibiliserende egenskaber og/eller kræftfremkal-

dende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR-)egenskaber, eller af stoffer, der er 

klassificeret som farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF, i mængder på over 100 tons 

pr. år og med anvendelser, der fører til omfattende og diffus eksponering.
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2. På grundlag af behandlingen i henhold til stk. 1 skal agenturet udarbejde et udkast til en af 

følgende afgørelser og træffe denne afgørelse efter proceduren i artikel 49 og 50:

a) en afgørelse, der pålægger registranten/registranterne eller downstream-brugeren/ 

downstream-brugerne at udføre det foreslåede forsøg og fastsætter en frist for ind-

sendelse af et undersøgelsesresumé eller et fyldestgørende undersøgelsesresumé, hvis 

dette er påkrævet i henhold til bilag I

b) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), men med ændring af de betingelser, 

hvorunder forsøget skal udføres

c) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), b) eller d), men som pålægger regi-

stranten/registranterne eller downstream-brugeren/downstream-brugerne at udføre et 

eller flere yderligere forsøg i de tilfælde, hvor forslaget til forsøg ikke er i overens-

stemmelse med bilag IX, X og XI

d) en afgørelse, der afviser forsøgsforslaget

e) en afgørelse i overensstemmelse med litra a), b) eller c), hvis flere registranter af det 

samme stof har foreslået det samme forsøg, således at de får mulighed for at aftale, 

hvem der skal udføre forsøget på alles vegne, og at underrette agenturet herom inden 

for en frist på 90 dage. Hvis agenturet ikke får underretning om en sådan aftale i lø-

bet af de 90 dage, udpeger det en af registranterne til at udføre forsøget på alles veg-

ne.

3. Registranten eller downstream-brugeren skal indsende de krævede oplysninger til agentu-

ret inden for den fastsatte frist.
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Artikel 40

Kontrol af registreringer

1. Agenturet kan gennemgå enhver registrering for at kontrollere et eller flere af følgende for-

hold:

a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de tekniske dossierer, der er indsendt i hen-

hold til artikel 10, er i overensstemmelse med kravene i artikel 10, 12 og 13 og med 

bilag III og VI-X

b) at tilpasningerne af standardoplysningskravene og begrundelserne herfor, som indgi-

vet i det tekniske dossier/de tekniske dossierer, er i overensstemmelse med reglerne 

for sådanne tilpasninger, som omhandlet i bilag VII til X, og med de generelle regler, 

som omhandlet i bilag XI

c) at enhver krævet kemikaliesikkerhedsvurdering og kemikaliesikkerhedsrapport er i 

overensstemmelse med kravene i bilag I, og at de foreslåede risikohåndteringsforan-

staltninger er tilstrækkelige

d) at alle forklaringer indsendt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, eller arti-

kel 19, stk. 2, er objektivt funderet.

2. Listen over dossierer, som agenturet er i færd med at kontrollere, skal stilles til rådighed 

for medlemsstaternes kompetente myndigheder.
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3. På grundlag af en gennemgang foretaget i henhold til stk. 1 kan agenturet inden for 

12 måneder efter påbegyndelsen af kontrollen udarbejde et udkast til en afgørelse, der på-

lægger registranten/registranterne at fremsende enhver form for oplysninger, der er påkræ-

vet for at bringe registreringen/registreringerne i overensstemmelse med de relevante op-

lysningskrav, og som fastsætter passende frister for fremsendelse af yderligere oplysninger. 

En sådan afgørelse skal træffes i overensstemmelse med den i artikel 49 og 50 fastsatte 

procedure.

4. Registranten skal indsende de krævede oplysninger til agenturet inden for den fastsatte 

frist.

5. For at sikre, at registreringsdossiererne er i overensstemmelse med forordningen, skal 

agenturet udvælge en andel på mindst 5% af det samlede antal dossierer, som agenturet har 

modtaget for hvert mængdeinterval, med henblik på kontrol. Agenturet skal først og frem-

mest, men ikke udelukkende, udvælge dossierer, der opfylder mindst et af følgende kriteri-

er:

a) dossieret indeholder oplysninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. iv), vi) og/eller 

vii), der er indsendt separat i overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, eller

b) dossieret er for et stof, der fremstilles eller importeres i mængder på 1 ton eller mere 

pr. år, og opfylder ikke de krav i bilag VII, der gælder ved anvendelse af artikel 12, 

stk. 1, litra a) eller litra b), alt efter omstændighederne, eller

c) dossieret er for et stof, der er opført i den rullende fællesskabshandlingsplan som 

nævnt i artikel 43, stk. 2.
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6. En tredjepart kan elektronisk indsende oplysninger til agenturet om de stoffer, der står på 

listen som omhandlet i artikel 28, stk. 5. Agenturet skal tage disse oplysninger i betragt-

ning sammen med de oplysninger, der er indsendt i henhold til artikel 123, i forbindelse 

med kontrollen og udvælgelsen af dossierer.

7. Kommissionen kan efter høring af agenturet træffe afgørelse om at ændre procentandelen 

af dossierer, der udvælges, og ændre eller tilføje yderligere kriterier i stk. 5 i overensstem-

melse med proceduren i artikel 132, stk. 3.

Artikel 41

Kontrol af indsendte oplysninger og opfølgning af dossiervurderingen

1. Agenturet skal gennemgå alle oplysninger indsendt som følge af en afgørelse truffet i hen-

hold til artikel 39 eller 40, og om nødvendigt udarbejde udkast til passende afgørelser i 

overensstemmelse med disse artikler.

2. Når dossiervurderingen er afsluttet, skal agenturet underrette Kommissionen og medlems-

staternes kompetente myndigheder om de fremkomne oplysninger og eventuelle konklusi-

oner. De kompetente myndigheder skal anvende oplysningerne fra denne vurdering i for-

bindelse med artikel 44, stk. 5, artikel 58, stk. 3, og artikel 68, stk. 4. Agenturet skal an-

vende oplysningerne fra denne vurdering i forbindelse med artikel 43.
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Artikel 42

Procedure og frister for behandling af forslag til udførelse af forsøg

1. Hvis der er tale om ikke-indfasningsstoffer, skal agenturet udarbejde et udkast til afgørelse 

i overensstemmelse med artikel 39, stk. 2, inden for en frist på 180 dage fra modtagelsen af 

en registrering eller en indberetning fra en downstream-bruger med et forslag til udførelse 

af forsøg.

2. Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal agenturet udarbejde udkast til afgørelser i over-

ensstemmelse med artikel 39, stk. 2:

a) senest den ...* for alle registreringer, der modtages senest den ...**, og som indeholder 

forslag til forsøg med henblik på opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX og X

b) senest den ...*** for alle registreringer, der modtages senest den ...****, og som inde-

holder forslag til forsøg med henblik på opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX

alene

c) senest den ...***** for alle registreringer indeholdende forslag til forsøg, der modtages 

senest den ...******.

3. Den liste over registreringsdossierer, der vurderes i henhold til artikel 39, skal stilles til rå-

dighed for medlemsstaterne.

  

* 5 år efter denne forordnings ikrafttræden.
** 3 år efter denne forordnings ikrafttræden.
*** 9 år efter denne forordnings ikrafttræden.
**** 6 år efter denne forordnings ikrafttræden.
***** 15 år efter denne forordnings ikrafttræden.
****** 11 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Kapitel 2

Stofvurdering

Artikel 43

Kriterier for stofvurdering

1. For at sikre en harmoniseret fremgangsmåde skal agenturet i samarbejde med medlemssta-

terne udarbejde kriterier for prioritering af stoffer med henblik på yderligere vurdering. 

Prioriteringen skal finde sted på grundlag af en risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 

skal tage hensyn til:

a) fareoplysninger - f.eks. stoffets strukturelle ligheder med kendte problematiske stof-

fer eller med persistente eller potentielt bioakkumulerende stoffer - der tyder på, at 

stoffet eller et eller flere af dets omdannelsesprodukter har problematiske egenskaber 

eller er persistente og potentielt bioakkumulerende

b) eksponeringsoplysninger

c) mængde, inklusive den samlede mængde fra registreringer indsendt af flere registran-

ter.
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2. Agenturet skal anvende kriterierne i stk. 1 til at udarbejde et udkast til en rullende fælles-

skabshandlingsplan, der skal dække en periode på tre år, og angive, hvilke stoffer der skal 

vurderes hvert enkelt år. Stoffer skal medtages, hvis der (enten på grundlag af en dossier-

vurdering foretaget af agenturet eller på grundlag af enhver anden relevant kilde, herunder 

oplysninger i registreringsdossieret) er grund til at mene, at et givet stof udgør en risiko for 

menneskers sundhed eller miljøet. Agenturet skal fremsende det første udkast til en rullen-

de handlingsplan til medlemsstaterne senest den ...*. Agenturet skal senest den 28. februar 

hvert år fremsende et udkast til årlig ajourføring af den rullende handlingsplan til med-

lemsstaterne.

Agenturet skal vedtage den endelige rullende fællesskabshandlingsplan på grundlag af en 

udtalelse fra det medlemsstatsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 75, stk. 1, litra e), (i 

det følgende benævnt "Medlemsstatsudvalget"), og skal offentliggøre planen på sin hjem-

meside samt angive, hvilken medlemsstat der skal foretage vurderingen af stofferne i pla-

nen som fastsat i henhold til artikel 44.

Artikel 44

Den kompetente myndighed

1. Agenturet har ansvaret for at koordinere stofvurderingsprocessen og sikre, at stofferne i 

den rullende fællesskabshandlingsplan vurderes. Denne opgave gennemfører agenturet 

med hjælp fra medlemsstaternes kompetente myndigheder. De kompetente myndigheder 

kan ved vurderingen af et stof udpege et andet organ, der handler på deres vegne.

  

* 4 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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2. En medlemsstat kan vælge et eller flere stoffer fra udkastet til den rullende fællesskabs-

handlingsplan med henblik på at blive kompetent myndighed i forhold til artikel 45, 46

og 47. Hvis et stof i udkastet til den rullende fællesskabshandlingsplan ikke vælges af en 

medlemsstat, skal agenturet sikre, at stoffet vurderes.

3. Hvis to eller flere medlemsstater har udtrykt interesse for at vurdere det samme stof, og de 

ikke kan blive enige om, hvem der skal være den kompetente myndighed, skal den kompe-

tente myndighed i forhold til artikel 45, 46 og 47 udpeges efter følgende procedure:

Agenturet skal forelægge sagen for Medlemsstatsudvalget for at opnå enighed om, hvilken 

myndighed der skal være den kompetente myndighed, idet der skal tages hensyn til, hvil-

ken medlemsstat producenten/producenterne eller importøren/importørerne har hjemsted i, 

medlemsstaternes andel af Fællesskabets samlede bruttonationalprodukt, det antal stoffer, 

der allerede er under vurdering i medlemsstaten, samt den disponible ekspertise.

Hvis der inden for en periode på 60 dage efter forelæggelsen opnås enstemmighed i Med-

lemsstatsudvalget, skal de berørte medlemsstater påtage sig vurderingen af stoffet i over-

ensstemmelse hermed.

Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, skal agenturet fremsende de 

modstridende holdninger til Kommissionen, der afgør, hvilken myndighed der skal være 

den kompetente myndighed, i overensstemmelse med proceduren i artikel 132, stk. 3, og 

de berørte medlemsstater skal påtage sig vurderingen af stoffet i overensstemmelse her-

med.
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4. Den kompetente myndighed, der er udpeget i overensstemmelse med stk. 2 og 3, skal vur-

dere de tildelte stoffer i overensstemmelse med dette kapitel.

5. En medlemsstat kan til enhver tid anmelde et stof, der ikke er optaget i den rullende fælles-

skabshandlingsplan, til agenturet, når den råder over oplysninger, der tyder på, at vurderin-

gen af stoffet bør prioriteres. Agenturet træffer afgørelse om, hvorvidt dette stof skal opta-

ges i den rullende fællesskabshandlingsplan, på grundlag af en udtalelse fra Medlemsstats-

udvalget. Hvis stoffet optages i den rullende fællesskabshandlingsplan, skal det vurderes af 

den medlemsstat, der har foreslået det, eller af en anden medlemsstat, der indvilliger.

Artikel 45

Anmodninger om yderligere oplysninger og kontrol af indsendte oplysninger

1. Hvis den kompetente myndighed vurderer, at yderligere oplysninger er påkrævet, herunder

eventuelt oplysninger, der ikke kræves i henhold til bilag VII-X, skal den udarbejde et be-

grundet udkast til en afgørelse, der kræver, at registranten eller registranterne indsender 

yderligere oplysninger, og som fastsætter en frist for indsendelsen. Et udkast til afgørelse 

skal udarbejdes inden 12 måneder efter offentliggørelsen på agenturets hjemmeside af den 

rullende fællesskabshandlingsplan for stoffer, der skal vurderes det pågældende år. Afgø-

relsen skal træffes efter proceduren i artikel 49 og 51.

2. Registranten skal indsende de krævede oplysninger til agenturet inden den fastsatte frist.
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3. Den kompetente myndighed skal gennemgå alle indsendte oplysninger og om nødvendigt 

udarbejde udkast til relevante afgørelser i overensstemmelse med denne artikel inden 12 

måneder efter indsendelsen af oplysningerne.

4. Den kompetente myndighed skal afslutte sin vurdering inden 12 måneder efter påbegyn-

delsen af vurderingen af stoffet eller inden 12 måneder efter, at oplysningerne er indsendt i 

henhold til stk. 2, og skal underrette agenturet herom. Hvis denne frist overskrides, anses 

vurderingen for at være afsluttet.

Artikel 46

Sammenhæng med andre aktiviteter

1. Vurderingen af et stof skal baseres på alle relevante oplysninger, der indsendes om det på-

gældende stof, og på eventuelt tidligere vurderinger i henhold til dette afsnit. Når oplys-

ninger om et stofs iboende egenskaber er fremskaffet ud fra oplysninger om et eller flere 

strukturelt beslægtede stoffer, kan disse beslægtede stoffer også indgå i vurderingen. I til-

fælde, hvor der tidligere er truffet en afgørelse om vurdering i henhold til artikel 50 eller 

artikel 51, kan et udkast til afgørelse, der kræver yderligere oplysninger i henhold til arti-

kel 45, kun begrundes med ændrede forhold eller erhvervet viden.

2. For at sikre en harmoniseret fremgangsmåde med hensyn til anmodninger om yderligere 

oplysninger, skal agenturet overvåge udkast til afgørelser efter artikel 45 og udvikle krite-

rier og prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, træffes der gennemførelsesforanstaltninger 

efter den i artikel 132, stk. 3, omhandlede procedure.
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Artikel 47

Opfølgning af stofvurderingen

Når stofvurderingen er afsluttet, skal den kompetente myndighed overveje, hvordan oplysningerne 

fra denne vurdering kan anvendes i forbindelse med artikel 58, stk. 3, artikel 68, stk. 4, og arti-

kel 114, stk. 1. Den kompetente myndighed skal underrette agenturet om sine konklusioner med 

hensyn til, hvorvidt og hvordan de fremkomne oplysninger kan anvendes. Agenturet skal derefter 

underrette Kommissionen, registranten og de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

Kapitel 3

Vurdering af mellemprodukter

Artikel 48

Yderligere oplysninger om isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet 

Bestemmelserne om dossiervurdering og stofvurdering finder ikke anvendelse for isolerede mel-

lemprodukter, der anvendes på produktionsstedet under nøje kontrollerede betingelser. Hvis den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis område produktionsstedet ligger, imidlertid me-

ner, at anvendelsen af et isoleret mellemprodukt på produktionsstedet udgør en risiko for menne-

skers sundhed eller miljøet i samme grad som brugen af stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 56, 

og at denne risiko ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, kan den:

a) kræve, at registranten indsender yderligere oplysninger med direkte relation til den påviste 

risiko. Dette krav skal ledsages af en skriftlig begrundelse.
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b) undersøge alle indsendte oplysninger og om nødvendigt anbefale passende risikobegræn-

sende foranstaltninger for at imødegå de risici, der er påvist i forbindelse med det pågæl-

dende produktionssted.

Den procedure, der er fastsat i første afsnit, må kun iværksættes af den deri nævnte kompetente 

myndighed. Den kompetente myndighed skal underrette agenturet om resultaterne af en sådan vur-

dering, og agenturet skal derefter underrette de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater 

og give dem adgang til resultaterne.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

Artikel 49

Registranternes og downstream-brugernes rettigheder

1. Agenturet skal underrette den eller de berørte registranter eller den eller de berørte 

downstream-brugere om ethvert udkast til afgørelse i henhold til artikel 39, 40 eller 45 og 

informere dem om, at de har ret til at fremsætte kommentarer inden for en frist på 30 dage 

efter modtagelsen. Hvis den eller de berørte registranter eller downstream-brugere ønsker 

at fremsætte kommentarer, skal de fremsende dem til agenturet. Agenturet skal derefter 

straks underrette den kompetente myndighed om fremsættelsen af kommentarer. Den kom-

petente myndighed (for afgørelser, der træffes i henhold til artikel 45) og agenturet (for af-

gørelser, der træffes i henhold til artikel 39 og 40) skal tage hensyn til alle modtagne kom-

mentarer og kan ændre udkastet til afgørelse i overensstemmelse hermed.
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2. Hvis en registrant er ophørt med at fremstille eller importere stoffet, skal han underrette 

agenturet herom, hvilket medfører, at den registrerede mængde i hans registrering nulstil-

les, og at der ikke kan kræves yderligere oplysninger om det pågældende stof, medmindre 

registranten anmelder, at han genoptager fremstilling eller import af stoffet. Agenturet skal 

underrette den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor producent eller importør 

har hjemsted.

3. Registranten kan ophøre med at fremstille eller importere stoffet efter modtagelsen af ud-

kastet til afgørelse. I sådanne tilfælde skal han underrette agenturet herom, hvilket medfø-

rer, at hans registrering ikke længere er gyldig, og at der ikke kan kræves yderligere oplys-

ninger om det pågældende stof, medmindre han indsender en ny registrering. Agenturet 

skal underrette den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor producent eller impor-

tør har hjemsted.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan der kræves yderligere oplysninger i henhold til 

artikel 45 i hvert af eller i begge følgende tilfælde:

a) hvis den kompetente myndighed udarbejder et dossier i overensstemmelse med bi-

lag XV, hvori det konkluderes, at der er en potentiel risiko for menneskers sundhed 

eller miljøet på længere sigt, der begrunder behovet for yderligere oplysninger

b) hvis eksponeringen for det stof, der er fremstillet eller importeret af registran-

ten/registranterne, bidrager betydeligt til denne risiko.

Proceduren i artikel 68-72 finder tilsvarende anvendelse.
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Artikel 50

Procedure for afgørelser i forbindelse med dossiervurdering

1. Agenturet skal fremsende et udkast til afgørelse udarbejdet i henhold til artikel 39 eller 40 

sammen med kommentarer fra registranten til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

2. Inden for en frist på 30 dage efter rundsendelsen kan medlemsstaternes kompetente myn-

digheder foreslå ændringer af udkastet over for agenturet.

3. Hvis agenturet ikke modtager nogen forslag, skal det træffe afgørelsen i den version, der er 

blevet fremsendt i henhold til stk. 1.

4. Hvis agenturet modtager et forslag til ændring, kan det ændre udkastet til afgørelse. Agen-

turet skal forelægge Medlemsstatsudvalget et udkast til afgørelse sammen med eventuelle 

foreslåede ændringer inden 15 dage efter udløbet af den periode på 30 dage, der er nævnt i 

stk. 2.

5. Agenturet skal straks fremsende ethvert forslag til ændring til alle berørte registranter eller 

downstream-brugere og give dem en frist på 30 dage til at fremsætte kommentarer. Med-

lemsstatsudvalget skal tage hensyn til eventuelle modtagne kommentarer.

6. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden for en periode på 60 dage efter forelæggelsen opnås 

enstemmighed om udkastet til afgørelse, træffer agenturet afgørelse i overensstemmelse 

hermed.
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7. Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, udarbejder Kommissionen et 

udkast til en afgørelse, der skal træffes efter den i artikel 132, stk. 3, nævnte procedure.

8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til stk. 3 og 6 kan påklages i henhold til bestemmel-

serne i artikel 90, 91 og 92.

Artikel 51

Procedure for afgørelser i forbindelse med stofvurdering

1. Den kompetente myndighed sender sit udkast til afgørelse i overensstemmelse med arti-

kel 45 sammen med eventuelle kommentarer fra registranten eller downstream-brugeren til 

agenturet og til de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

2. Artikel 50, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 52

Omkostningsdeling for forsøg uden indgået aftale

mellem registranterne og/eller downstream-brugerne

1. Hvis det som følge af en afgørelse truffet i henhold til dette afsnit kræves, at registranter 

eller downstream-brugere udfører et forsøg, skal disse registranter eller downstream-

brugere gøre alle bestræbelser for at nå til enighed om, hvem der skal udføre forsøget på 

vegne af de andre registranter eller downstream-brugere, og de skal underrette agenturet 

om resultatet inden for 90 dage. Hvis agenturet ikke underrettes om en sådan aftale inden 

for de 90 dage, skal det udpege en af registranterne eller downstream-brugerne til at udføre 

forsøget på alles vegne.
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2. Hvis en registrant eller downstream-bruger udfører et forsøg på andres vegne, skal de alle 

bidrage ligeligt til omkostningerne til den pågældende undersøgelse.

3. I tilfælde som nævnt i stk. 1 skal den registrant eller downstream-bruger, der udfører for-

søget, levere en kopi af den fuldstændige undersøgelsesrapport til hver af de andre berørte 

parter.

4. Den person, der udfører og indsender undersøgelsen, skal i den forbindelse kunne gøre et 

krav gældende over for de andre. Enhver berørt person skal kunne fremsætte et krav for at 

forbyde en anden person at fremstille, importere eller markedsføre stoffet, hvis den anden 

person enten ikke betaler sin del af omkostningerne eller ikke stiller sikkerhed for det på-

gældende beløb eller ikke udleverer en kopi af den fuldstændige undersøgelsesrapport om 

den gennemførte undersøgelse. Alle krav skal kunne gøres gældende ved de nationale 

domstole. Enhver person kan vælge at forelægge sit krav om godtgørelse for en voldgifts-

instans og skal acceptere denne instans' afgørelse.

Artikel 53

Offentliggørelse af vurderingsoplysninger

Senest den 28. februar hvert år skal agenturet offentliggøre en rapport på sin hjemmeside om de til-

tag, der er gjort i det forudgående kalenderår for at varetage de forpligtelser, der påhviler det i for-

bindelse med vurdering. Denne rapport skal især omfatte anbefalinger til potentielle registranter for 

at forbedre kvaliteten af fremtidige registreringer.
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AFSNIT VII

GODKENDELSE

Kapitel 1

Godkendelseskrav

Artikel 54

Formålet med godkendelse

Formålet med dette afsnit er at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, samtidig med at 

det sikres, at risici i forbindelse med særligt problematiske stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, og 

at disse stoffer efterhånden erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier, hvis disse er 

økonomisk og teknisk levedygtige.

Artikel 55

Generelle bestemmelser

1. En producent, importør eller downstream-bruger må ikke markedsføre et stof til en anven-

delse eller selv anvende det, hvis det pågældende stof er optaget i bilag XIV, medmindre:

a) den anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en arti-

kel, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil han selv anvender stoffet, er blevet 

godkendt i henhold til artikel 59-63, eller
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b) den anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en arti-

kel, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil han selv anvender stoffet, er blevet 

undtaget fra godkendelseskravet i bilag XIV i henhold til artikel 57, stk. 2, eller

c) den i artikel 57, stk. 1, litra c), nr. i), omhandlede dato ikke er indtrådt, eller

d) den dato, der er omhandlet i artikel 57, stk. 1, litra c), nr. i), er indtrådt, og han har 

indsendt en ansøgning 18 måneder forud for denne dato, men der endnu ikke er truf-

fet en afgørelse vedrørende ansøgningen om godkendelse, eller

e) der, såfremt stoffet markedsføres, er givet godkendelse til den pågældende anvendel-

se til hans umiddelbare downstream-bruger.

2. En downstream-bruger kan anvende et stof, der opfylder kriterierne i stk. 1, hvis den på-

gældende anvendelse er i overensstemmelse med betingelserne i en godkendelse til den 

pågældende anvendelse, der er givet til en aktør opad i hans leverandørkæde.

3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på brugen af stoffer til videnskabelig forskning og ud-

vikling. Det angives i bilag XIV, om stk. 1 og 2 finder anvendelse på produkt- og proces-

orienteret forskning og udvikling, og hvilken maksimumsmængde der er undtaget.
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4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på følgende anvendelser af stoffer:

a) anvendelser i plantebeskyttelsesmidler, der falder ind under direktiv 91/414/EØF

b) anvendelser i biocidholdige produkter, der falder ind under direktiv 98/8/EF

c) anvendelse som motorbrændstof omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie1

d) anvendelser som brændstof i mobile eller faste forbrændingsanlæg til mineralske 

olieprodukter og anvendelse som brændstoffer i lukkede systemer.

5. For stoffer, der kræver godkendelse, alene fordi de opfylder kriterierne i artikel 56, litra a), 

b) eller c), eller fordi de er identificeret i overensstemmelse med artikel 56, litra f), alene 

på grund af fare for menneskers sundhed, finder denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse 

på følgende anvendelser:

a) anvendelser i kosmetiske produkter, der falder ind under direktiv 76/768/EØF

b) anvendelser i materialer bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler, der fal-

der ind under forordning (EF) nr. 1935/2004.

6. Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af stoffer, når de er til stede i kemiske produkter:

a) under en koncentrationsgrænse på 0,1vægtprocent for så vidt angår stoffer omhandlet 

i artikel 56, litra d), e) og f)

  

1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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b) under de laveste koncentrationsgrænser, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF eller i bi-

lag I til direktiv 67/548/EØF, som fører til klassificering af det kemiske produkt som 

et farligt produkt, for så vidt angår alle andre stoffer.

Artikel 56

Stoffer, der skal optages i bilag XIV

Følgende stoffer kan optages i bilag XIV i henhold til proceduren i artikel 55:

a) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 

2 i henhold til direktiv 67/548/EØF

b) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som mutagene i kategori 1 eller 2 i hen-

hold til direktiv 67/548/EØF

c) stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som reproduktionstoksiske i kategori 1 

eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF

d) stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske i henhold til kriterierne i denne 

forordnings bilag XIII
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e) stoffer, der er meget persistente og meget bioakkumulerende i henhold til kriterierne i den-

ne forordnings bilag XIII

f) stoffer - som f.eks. stoffer med hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer med persisten-

te, bioakkumulerende og toksiske eller meget persistente og meget bioakkumulerende 

egenskaber, der ikke opfylder kriterierne i litra d) eller e) - for hvilke der foreligger viden-

skabelig dokumentation for sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller 

miljøet, der er problematiske i samme grad som virkningerne af de andre stoffer, der er an-

ført i litra a)-e); disse stoffer identificeres enkeltvis i overensstemmelse med den i arti-

kel 58 fastlagte procedure.

Artikel 57

Optagelse af stoffer i bilag XIV

1. Når der træffes en afgørelse om optagelse i bilag XIV af stoffer som nævnt i artikel 56,

træffes denne afgørelse i overensstemmelse med den procedure, der er nævnt i artikel 132, 

stk. 3. I afgørelser herom specificeres for hvert stof:

a) stoffets identitet som angivet i punkt 2 i bilag VI

b) stoffets iboende egenskab/egenskaber som omhandlet i artikel 56
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c) overgangsordninger:

i) den eller de datoer, fra hvilke markedsføringen og anvendelsen af stoffet for-

bydes, medmindre der er udstedt en godkendelse, (herefter benævnt "solned-

gangsdatoen"), der om nødvendigt bør tage hensyn til den produktionscyklus, 

der er angivet for denne anvendelse

ii) en eller flere datoer mindst 18 måneder før solnedgangsdatoen/-datoerne, inden 

hvilken ansøgninger skal være modtaget, hvis ansøgeren ønsker at fortsætte 

med at anvende stoffet eller markedsføre det til bestemte anvendelser efter sol-

nedgangsdatoen/-datoerne. Disse fortsatte anvendelser tillades efter solned-

gangsdatoen, indtil der er truffet en afgørelse vedrørende ansøgningen om god-

kendelse 

d) frister for fornyet vurdering af bestemte anvendelser, hvis dette er relevant

e) eventuelle anvendelser eller kategorier af anvendelser undtaget fra godkendelseskra-

vet og eventuelle betingelser for sådanne undtagelser.

2. Anvendelser eller kategorier af anvendelser kan undtages fra godkendelseskravet, forudsat 

at risikoen kontrolleres tilfredsstillende på grundlag af eksisterende specifik fællesskabs-

lovgivning, der pålægger mindstekrav vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed eller 

miljøet i forbindelse med anvendelsen af det pågældende stof. Ved fastsættelsen af sådanne 

undtagelser skal der navnlig tages hensyn til den grad af risiko for menneskers sundhed og 

miljøet, der er knyttet til stoffets natur, såsom når risikoen ændres af den fysiske form.
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3. Forud for en afgørelse om optagelse af stoffer i bilag XIV skal agenturet under hensyn til 

Medlemsstatsudvalgets udtalelse anbefale prioritetsstoffer til optagelse, og for hvert stof 

specificeres de punkter, der er nævnt i stk. 1. Der skal normalt gives prioritet til stoffer:

a) med PBT- eller vPvB-egenskaber eller

b) med en vidt udbredt anvendelse eller

c) med anvendelse i store mængder.

Antallet af stoffer optaget i bilag XIV og de datoer, der fastlægges i henhold til stk. 1, skal 

også tage hensyn til agenturets kapacitet til behandle ansøgninger inden for de fastlagte fri-

ster. Agenturet skal fremlægge sin første anbefaling om de prioritetsstoffer, der skal opta-

ges i bilag XIV, senest den ...*. Agenturet skal fremlægge yderligere anbefalinger mindst 

hvert andet år med henblik på at medtage flere stoffer i bilag XIV.

4. Før agenturet fremsender sin anbefaling til Kommissionen, skal det gøre den offentligt til-

gængelig på agenturets hjemmeside med tydelig angivelse af datoen for offentliggørelsen, 

idet det tager hensyn til artikel 117 og 118 om adgang til oplysninger. Agenturet skal op-

fordre alle berørte parter til at fremsende kommentarer inden tre måneder efter datoen for 

offentliggørelsen, navnlig vedrørende anvendelser, der bør undtages fra kravet om godken-

delse.

Agenturet skal ajourføre sin anbefaling under hensyntagen til de modtagne kommentarer.

  

* 2 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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5. Efter optagelse af et stof i bilag XIV kan dette stof ikke underlægges nye begrænsninger 

efter den procedure i afsnit VIII, der omfatter risici for menneskers sundhed eller miljøet 

ved anvendelse af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller inkorporeret i en artikel som 

følge af de iboende egenskaber, der er specificeret i bilag XIV, jf. dog stk. 6.

6. Et stof, der er opført i bilag XIV, kan underlægges nye begrænsninger efter den procedure i

afsnit VIII, der omfatter risici for menneskers sundhed og miljøet ved anvendelse af stoffet 

i artikler.

7. Stoffer, for hvilke alle anvendelser er blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller gennem 

anden fællesskabslovgivning, må ikke optages i bilag XIV eller skal fjernes fra dette bilag.

8. Stoffer, der efter fremkomsten af nye oplysninger ikke længere opfylder kriterierne i arti-

kel 56, skal fjernes fra bilag XIV i overensstemmelse med den i artikel 132, stk. 3, nævnte 

procedure.

Artikel 58

Identifikation af de stoffer, der er nævnt i artikel 56

1. Proceduren i stk. 2-10 finder anvendelse med henblik på identifikation af stoffer, der op-

fylder kriterierne i artikel 56, og udarbejdelse af en liste over stoffer, der eventuelt skal op-

tages i bilag XIV. Agenturet angiver i denne liste de stoffer, der er opført på dets arbejds-

program i henhold til artikel 82, stk. 3, litra e).
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2. Kommissionen kan anmode agenturet om at udarbejde et dossier i overensstemmelse med 

de relevante punkter i bilag XV for stoffer, der efter dens opfattelse opfylder kriterierne i 

artikel 56. Dossieret kan om fornødent begrænses til en henvisning til en indgang i bilag I 

til direktiv 67/548/EØF. Agenturet gør dette dossier tilgængeligt for medlemsstaterne.

3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et dossier i overensstemmelse med bilag XV for stof-

fer, der efter dens opfattelse opfylder kriterierne i artikel 56, og fremsende dette til agentu-

ret. Dossieret kan om fornødent begrænses til en henvisning til en indgang i bilag I til di-

rektiv 67/548/EØF. Agenturet gør dette dossier tilgængeligt for de andre medlemsstater in-

den for 30 dage efter modtagelsen.

4. Agenturet skal på sin hjemmeside offentliggøre en meddelelse om, at der er blevet udar-

bejdet et bilag XV-dossier for et stof. Agenturet skal opfordre alle berørte parter til at 

fremsætte kommentarer over for agenturet inden en bestemt frist.

5. Senest 60 dage efter rundsendelsen kan de andre medlemsstater eller agenturet i relation til 

kriterierne i artikel 56 kommentere identifikationen af stoffet i dossieret over for agenturet.
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6. Hvis agenturet ikke modtager kommentarer, skal det optage stoffet på den i stk. 1 omhand-

lede liste. Agenturet kan optage det pågældende stof i sine anbefalinger i henhold til arti-

kel 57, stk. 3.

7. Agenturet skal efter modtagelse af kommentarer fra en medlemsstat eller en anden berørt 

part eller på eget initiativ forelægge dossieret for Medlemsstatsudvalget senest 15 dage ef-

ter udløbet af den periode på 60 dage, der er nævnt i stk. 5.

8. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden for en periode på 30 dage efter forelæggelsen opnås 

enstemmighed om identifikationen, skal agenturet optage stoffet på den i stk. 1 nævnte li-

ste. Agenturet kan optage det pågældende stof i sine anbefalinger i henhold til artikel 57, 

stk. 3.

9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen udarbejde 

et udkast til forslag om identifikation af stoffet inden tre måneder efter modtagelsen af 

Medlemsstatsudvalgets udtalelse. Der træffes endelig afgørelse om identifikation af stoffet 

i henhold til den i artikel 132, stk. 3, nævnte procedure.

10. Agenturet skal offentliggøre og ajourføre den i stk. 1 nævnte liste på sin hjemmeside, så 

snart der er truffet afgørelse om at optage stoffet.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 136
DG C I DA

Kapitel 2

Meddelelse af godkendelser

Artikel 59

Meddelelse af godkendelser

1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe afgørelser om ansøgninger om godkendelser i hen-

hold til dette afsnit.

2. Der skal tildeles en godkendelse, hvis risikoen for menneskers sundhed eller miljøet ved 

anvendelsen af et stof som følge af de iboende egenskaber, der er specificeret i bilag XIV, 

er tilstrækkeligt kontrolleret i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.4, og som dokumen-

teret i ansøgerens kemikaliesikkerhedsrapport, jf. dog stk. 3. Kommissionen skal tage hen-

syn til samtlige udledninger, emissioner og udslip, der er kendt på tidspunktet for afgørel-

sen.

Kommissionen skal ikke tage hensyn til risiciene for menneskers sundhed som følge af an-

vendelse af stoffet i medicinsk udstyr omfattet af Rådets direktiv 90/385/EØF af 

20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, 

implantable medicinske anordninger1, Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om me-

dicinske anordninger2 eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. ok-

tober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik3.

  

1 EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
2 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
3 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på:

a) stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 56, litra a), b), c) og f), for hvilke det ikke er 

muligt at fastsætte en tærskel i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.4

b) stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 56, litra d) og e).

4. Hvis der ikke kan udstedes en godkendelse i henhold til stk. 2 eller for stoffer omfattet af 

stk. 3, kan der udstedes en godkendelse, hvis det påvises, at de socioøkonomiske fordele 

opvejer de risici for menneskers sundhed eller miljøet, der følger af anvendelsen af stoffet, 

og hvis der ikke findes passende alternative stoffer eller teknologier. Afgørelse herom træf-

fes, efter at der er taget hensyn til alle af følgende elementer:

a) de risici, som stoffets anvendelser indebærer

b) de socioøkonomiske fordele ved dets anvendelse og de socioøkonomiske konsekven-

ser af en nægtelse af godkendelse, som påvist af ansøgeren eller andre berørte parter

c) analysen af alternativer fremsendt af ansøgeren i henhold til artikel 61, stk. 4, litra e), 

og eventuelle bidrag fra tredjeparter indsendt i henhold til artikel 63, stk. 2

d) foreliggende oplysninger om risici for menneskers sundhed eller miljøet ved eventu-

elle alternative stoffer eller teknologier.
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