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5. En anvendelse må ikke godkendes, hvis dette vil betyde en lempelse af en begrænsning 

fastsat i bilag XVII.

6. Der kan kun udstedes en godkendelse, hvis ansøgningen er udfærdiget i overensstemmelse 

med kravene i artikel 61.

7. Hvis en ansøgning om godkendelse omfatter de oplysninger, der er angivet i artikel 61, 

stk. 5, litra b), skal disse oplysninger inddrages i fastsættelsen af længden af fristen for for-

nyet vurdering i denne artikels stk. 8.

8. Godkendelser skal tages op til fornyet vurdering inden for en given frist (hvis længde skal 

fastlægges i hvert enkelt tilfælde), uden at dette berører en eventuel afgørelse om fremtidi-

ge frister for fornyet vurdering, og er normalt underlagt visse betingelser, herunder over-

vågning. 

9. I godkendelsen angives:

a) den eller de personer, til hvilke godkendelsen udstedes

b) stoffets eller stoffernes identitet

c) den eller de anvendelser, som godkendelsen udstedes for

d) eventuelle betingelser, som godkendelsen er underlagt

e) fristen for fornyet vurdering

f) eventuel overvågningsordning.
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10. Uanset eventuelle betingelser for en godkendelse skal indehaveren af godkendelsen sikre, 

at eksponeringen reduceres til et så lavt niveau, som er teknisk og praktisk muligt.

Artikel 60

Fornyet vurdering af godkendelser

1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 59 anses for gyldige, indtil Kommissionen i for-

bindelse med en fornyet vurdering træffer afgørelse om at ændre en godkendelse eller 

trække den tilbage, forudsat at indehaveren af godkendelsen indsender en nyvurderings-

rapport senest 18 måneder før udløbet af fristen for den fornyede vurdering. I stedet for at 

genindsende alle elementer af den oprindelige ansøgning kan indehaveren af godkendelsen

blot indsende nummeret på den nuværende godkendelse, jf. dog andet, tredje og fjerde af-

snit.

En indehaver af en godkendelse, der er givet i henhold til artikel 59, skal indsende en 

ajourføring af substitutionsplanen, hvis en sådan indgår i hans ansøgning. Hvis indehave-

ren ikke kan godtgøre, at risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret, skal han indsende en ajour-

føring af den socioøkonomiske analyse, den analyse af alternativer og den substitutions-

plan, der indgik i den oprindelige ansøgning.

Hvis han kan godtgøre, at risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret, skal han indsende en 

ajourføring af kemikaliesikkerhedsrapporten.

Hvis andre elementer i den oprindelige ansøgning er ændret, skal han også indsende en 

ajourføring af disse elementer.
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2. Godkendelser kan på ethvert tidspunkt tages op til fornyet vurdering, hvis:

a) forholdene for den oprindelige godkendelse er ændret, således at dette påvirker men-

neskers sundhed eller miljøet, eller hvis de socioøkonomiske konsekvenser har æn-

dret sig eller

b) der fremkommer nye oplysninger om mulige substitutter.

Kommissionen skal fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken indehaveren eller indeha-

verne af godkendelsen kan indsende yderligere oplysninger, der er nødvendige for den for-

nyede vurdering, og den skal angive, hvornår den agter at træffe en afgørelse i henhold til 

artikel 63.

3. I afgørelsen om den fornyede vurdering kan Kommissionen under hensyntagen til propor-

tionalitetsprincippet ændre godkendelsen eller trække godkendelsen tilbage fra tidspunktet 

for afgørelsen, hvis den ikke ville være blevet udstedt under de ændrede forhold.

I tilfælde, hvor der er en alvorlig og umiddelbar risiko for menneskers sundhed eller miljø-

et, kan Kommissionen under hensyntagen til proportionalitetsprincippet midlertidigt op-

hæve godkendelsen, indtil den fornyede vurdering er foretaget. 

4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, kan godkendel-

ser udstedt for det pågældende stof tages op til fornyet overvejelse.

5. Hvis de miljømål, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, ikke er opfyldt, 

kan godkendelser udstedt for anvendelse af det pågældende stof i det relevante vandløbs-

opland tages op til fornyet overvejelse.
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6. Hvis en anvendelse af et stof efterfølgende forbydes eller begrænses på anden måde i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 850/2004 af 29. april 2004 om persistente orga-

niske miljøgifte1, skal Kommissionen trække godkendelsen for den pågældende anvendelse 

tilbage.

Artikel 61

Ansøgninger om godkendelse

1. En ansøgning om godkendelse skal indgives til agenturet.

2. Ansøgninger om godkendelse kan indgives af producenten/producenterne, importøren/ im-

portørerne og/eller downstream-brugeren/-brugerne af et stof. Ansøgninger kan indgives af 

en eller flere personer.

3. Ansøgninger kan indgives for et eller flere stoffer og for en eller flere anvendelser. Ansøg-

ninger kan indgives for ansøgerens egen anvendelse/egne anvendelser og/eller for anven-

delser, som han agter at markedsføre stoffet til.

4. En ansøgning om godkendelse skal omfatte følgende oplysninger:

a) stoffets/stoffernes identitet, som omhandlet i punkt 2 i bilag VI

b) ansøgerens navn/ansøgernes navne og oplysninger om, hvorledes han/de kan kontak-

tes

c) en anmodning om godkendelse, der angiver, hvilken eller hvilke anvendelser der sø-

ges godkendelse til, og omfatter anvendelse af stoffet i kemiske produkter og/eller 

inkorporering af stoffet i artikler, hvis dette er relevant

  

1 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.
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d) en kemikaliesikkerhedsrapport i henhold til bilag I, der omfatter risiciene for menne-

skers sundhed og/eller miljøet ved anvendelsen af stoffet som følge af de iboende 

egenskaber, der er nærmere angivet i bilag XIV, medmindre en sådan allerede er ind-

sendt som en del af registreringen

e) en analyse af alternativer, der tager hensyn til risiciene i forbindelse hermed, samt til 

de tekniske og økonomiske muligheder for en substitution.

5. Ansøgningen kan omfatte:

a) en socioøkonomisk analyse gennemført i overensstemmelses med bilag XVI

b) en substitutionsplan, når det er relevant, herunder forskning og udvikling, og en kø-

replan for ansøgerens foreslåede tiltag

c) en begrundelse for ikke at tage hensyn til de risici for menneskers sundhed og miljø-

et, der enten skyldes

i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 

96/61/EF eller

ii) udledning af stoffet fra en punktkilde underlagt kravet om forudgående regule-

ring som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF og lovgivning 

vedtaget i henhold til artikel 16 i samme direktiv
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6. Ansøgningen skal ikke omfatte de risici for menneskers sundhed, der følger af anvendelse 

af stoffet i medicinsk udstyr omfattet af direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF.

7. En ansøgning om godkendelse skal indsendes til agenturet sammen med det gebyr, der 

kræves i henhold til afsnit IX.

Artikel 62

Efterfølgende ansøgninger om godkendelse

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en anvendelse af et stof, kan en efterfølgende ansø-

ger henvise til de dele af den tidligere ansøgning, der er indsendt i overensstemmelse med 

artikel 61, stk. 4, litra d), og stk. 5, litra a) og b), forudsat at den efterfølgende ansøger har 

tilladelse fra den tidligere ansøger til at henvise til disse dele af ansøgningen.

2. Hvis der er udstedt godkendelse for en anvendelse af et stof, kan en efterfølgende ansøger 

henvise til de dele af indehaverens ansøgning, der er indsendt i overensstemmelse med ar-

tikel 61, stk. 4, litra d), og stk. 5, litra a) og b), forudsat at den efterfølgende ansøger har til-

ladelse fra godkendelsens indehaver til at henvise til disse dele af ansøgningen.
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Artikel 63

Procedure for afgørelser om godkendelser

1. Agenturet skal bekræfte datoen for modtagelse af ansøgningen. Udvalgene for Risikovur-

dering og Socioøkonomisk Analyse under agenturet fremlægger deres udkast til udtalelser 

inden 10 måneder efter modtagelse af ansøgningen.

2. Agenturet skal på sin hjemmeside offentliggøre generel information om anvendelser, som 

det har modtaget ansøgninger om, idet det tager hensyn til artikel 117 og 118 om adgang til 

oplysninger, tillige med en frist, inden for hvilken interesserede tredjeparter kan indsende 

oplysninger om alternative stoffer eller teknologier.

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser skal de i stk. 1 nævnte udvalg først kontrollere, at ansøg-

ningen omfatter alle de oplysninger, der er angivet i artikel 61, for så vidt angår det pågæl-

dende udvalgs kompetenceområde. Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalgene, efter at 

have rådført sig med hinanden, i fællesskab ansøgeren om yderligere oplysninger for at 

bringe ansøgningen i overensstemmelse med kravene i artikel 61. Udvalget for Socioøko-

nomisk Analyse kan, hvis det skønner det nødvendigt, kræve, at ansøgeren inden for en gi-

ven frist indsender yderligere oplysninger om mulige alternative stoffer eller teknologier, 

eller anmode tredjeparter om at gøre det. De to udvalg skal også tage hensyn til eventuelle 

oplysninger indsendt af tredjeparter.
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4. Udkastet til udtalelse skal omfatte følgende elementer:

a) Udvalget for Risikovurdering: en vurdering af de risici for menneskers sundhed eller 

miljøet, der følger af anvendelsen/anvendelserne af stoffet som beskrevet i ansøgnin-

gen, og, hvis det er relevant, en vurdering af risiciene i forbindelse med mulige alter-

nativer

b) Udvalget for Socioøkonomisk Analyse: en vurdering af de socioøkonomiske faktorer 

og af, om der findes disponible, hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige alternati-

ver i forbindelse med anvendelsen/anvendelserne af stoffet som beskrevet i ansøg-

ningen, når der udfærdiges en ansøgning i overensstemmelse med artikel 61, stk. 5.

5. Agenturet skal sende disse udkast til udtalelser til ansøgeren inden udløbet af den frist, der 

er fastsat i stk. 1. Inden en måned efter modtagelse af udkastet til udtalelse, kan ansøgeren 

indsende et skriftligt varsel om, at han ønsker at fremsætte kommentarer. Modtagelse af 

udkast til udtalelse anses for at have fundet sted syv dage efter afsendelse fra agenturet.

Hvis ansøgeren ikke ønsker at fremsætte kommentarer, skal agenturet fremsende disse ud-

talelser til Kommissionen, medlemsstaterne og ansøgeren inden 15 dage efter udløbet af 

den periode, i hvilken ansøgeren kan fremsætte kommentarer, eller inden 15 dage efter 

modtagelse af meddelelse fra ansøgeren om, at han ikke har til hensigt at fremsætte kom-

mentarer.
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Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte kommentarer, skal han sende en skriftlig argumentati-

on til agenturet inden to måneder efter modtagelse af udkastet til udtalelse. Udvalgene skal 

behandle kommentarerne og vedtage deres endelige udtalelser inden to måneder efter mod-

tagelse af de skriftlige argumenter, idet de, hvor det er relevant, skal tage hensyn til sådan 

argumentation. Inden for en frist på yderligere 15 dage skal agenturet fremsende udtalel-

serne, med den skriftlige argumentation vedlagt, til Kommissionen, medlemsstaterne og 

ansøgeren.

6. Agenturet skal i overensstemmelse med artikel 117 og 118 fastlægge, hvilke dele af dets 

udtalelser og af eventuelle bilag hertil der bør gøres offentligt tilgængelige på dets hjem-

meside.

7. I tilfælde omfattet af artikel 62, stk. 1, skal agenturet behandle ansøgningerne samlet, for-

udsat at fristen for den første ansøgning kan overholdes.

8. Kommissionen skal udarbejde et udkast til afgørelse om godkendelse inden for en frist på 

tre måneder efter modtagelsen af agenturets udtalelser. Den endelige afgørelse om medde-

lelse eller nægtelse af godkendelse træffes efter proceduren i artikel 132, stk. 2.

9. Kortfattede oplysninger om Kommissionens afgørelser, herunder godkendelsesnummer, 

skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og gøres offentligt tilgængelige i en 

database, der oprettes og ajourføres af agenturet.

10. I tilfælde omfattet af artikel 62, stk. 2, afkortes fristen i denne artikels stk. 1 til fem måne-

der.
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Kapitel 3

Godkendelser i leverandørkæden

Artikel 64

Godkendelsesindehavernes forpligtelser

Indehavere af en godkendelse og downstream-brugere som nævnt i artikel 55, stk. 2, der lader stof-

ferne indgå i et kemisk produkt, skal anføre godkendelsesnummeret på etiketten, før de markedsfø-

rer stoffet eller det kemiske produkt, der indeholder stoffet, til en godkendt anvendelse, jf. dog di-

rektiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. Dette skal gøres, så snart godkendelsesnummeret er 

gjort offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med artikel 63, stk. 9.

Artikel 65

Downstream-brugere

1. Downstream-brugere, der anvender et stof i overensstemmelse med artikel 55, stk. 2, skal 

underrette agenturet herom inden tre måneder efter modtagelsen af den første leverance af 

stoffet.

2. Agenturet skal oprette og ajourføre en fortegnelse over downstream-brugere, der har un-

derrettet agenturet i overensstemmelse med stk. 1. Agenturet skal give de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne adgang til denne fortegnelse.
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AFSNIT VIII

BEGRÆNSNINGER FOR FREMSTILLING,

MARKEDSFØRING OG ANVENDELSE AF VISSE FARLIGE

STOFFER, KEMISKE PRODUKTER OG ARTIKLER

Kapitel 1

Generelle spørgsmål

Artikel 66

Generelle bestemmelser

1. Et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, for hvilket bilag XVII indeholder 

en begrænsning, må ikke fremstilles, markedsføres eller anvendes, medmindre det opfylder 

betingelserne i den pågældende begrænsning. Dette gælder ikke fremstilling, markedsfø-

ring eller anvendelse af et stof til videnskabelig forskning og udvikling. Det skal angives i 

bilag XVII, hvis begrænsningen ikke finder anvendelse på produkt- og procesorienteret 

forskning og udvikling, tillige med den maksimalt undtagne mængde.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på brugen af stoffer i kosmetiske produkter som defineret i 

direktiv 76/768/EØF for så vidt angår begrænsninger af hensyn til menneskers sundhed in-

den for dette direktivs anvendelsesområde.

3. En medlemsstat kan indtil den ...* opretholde eksisterende og strengere begrænsninger i 

forhold til bilag XVII for fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof, hvis disse 

begrænsninger er blevet meddelt i overensstemmelse med traktaten. Kommissionen udar-

bejder og offentliggør en oversigt over disse begrænsninger senest den ...**.

  

* 6 år efter forordningens ikrafttræden.
** 2 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Kapitel 2

Begrænsningsprocessen

Artikel 67

Indførelse af nye og ændring af gældende begrænsninger

1. Når der som følge af fremstilling, anvendelse eller markedsføring af stoffer er en uaccepta-

bel risiko for menneskers sundhed eller miljøet, som det er nødvendigt at imødegå på fæl-

lesskabsplan, ændres bilag XVII efter den procedure, der er nævnt i artikel 132, stk. 3, ved 

vedtagelse af nye begrænsninger eller ved ændring af gældende begrænsninger i bi-

lag XVII for fremstilling, anvendelse eller markedsføring af stoffer som sådan, i kemiske 

produkter eller i artikler efter proceduren i artikel 68-72. Alle sådanne afgørelser tager hen-

syn til de socioøkonomiske konsekvenser af begrænsningen, herunder eventuelle disponib-

le alternativer.

Første afsnit finder ikke anvendelse på et stof, der anvendes som isoleret mellemprodukt på 

produktionsstedet.

2. For et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der opfylder kriterierne for 

klassificering som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk i kategori 1 el-

ler 2 og kan anvendes af forbrugerne, og for hvilket Kommissionen foreslår begrænsninger 

for forbrugeranvendelsen, ændres bilag XVII efter den procedure, der er nævnt i arti-

kel 132, stk. 3. Artikel 68-72 finder ikke anvendelse.
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Artikel 68

Udarbejdelse af et forslag

1. Hvis Kommissionen mener, at fremstillingen, markedsføringen eller anvendelsen af et stof 

som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel udgør en risiko for menneskers sundhed el-

ler miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og som det er nødvendigt at imødegå, 

skal den anmode agenturet om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kra-

vene i bilag XV.

2. For et stof opført i bilag XIV skal agenturet efter datoen i artikel 57, stk. 1, litra c), nr. i), 

overveje, om anvendelsen heraf i artikler udgør en risiko for menneskers sundhed eller mil-

jøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret. Hvis agenturet skønner, at risikoen ikke er til-

strækkeligt kontrolleret, skal det udarbejde et dossier herom, der opfylder kravene i bi-

lag XV.

3. Hvis dette dossier viser, at det er nødvendigt med tiltag på fællesskabsplan ud over allerede 

eksisterende foranstaltninger, skal agenturet inden 12 måneder efter modtagelsen af an-

modningen fra Kommissionen, jf. stk. 1, foreslå begrænsninger med henblik på igangsæt-

telse af begrænsningsprocessen.

4. Hvis en medlemsstat mener, at fremstillingen, markedsføringen eller anvendelsen af et stof 

som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel udgør en risiko for menneskers sundhed el-

ler miljøet, der ikke er tilstrækkeligt kontrolleret, og som det er nødvendigt at imødegå, 

skal den meddele agenturet, at den foreslår, at der udarbejdes et dossier, der opfylder kra-

vene i de relevante punkter i bilag XV. Hvis stoffet ikke findes på den liste, der føres af 

agenturet, jf. stk. 5, skal medlemsstaten udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse 

med kravene i bilag XV, senest 12 måneder efter dens meddelelse til agenturet. Hvis dette 

dossier viser, at det er nødvendigt med tiltag på fællesskabsplan ud over allerede eksiste-

rende foranstaltninger, fremsender medlemsstaten det til agenturet i det format, der er om-

handlet i bilag XV, med henblik på igangsættelse af begrænsningsprocessen.
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Agenturet eller medlemsstaterne skal henvise til ethvert dossier, enhver kemikaliesikker-

hedsrapport eller enhver risikovurdering indsendt til agenturet eller medlemsstaten i hen-

hold til denne forordning. Agenturet eller medlemsstaterne skal også henvise til enhver re-

levant risikovurdering indsendt i forbindelse med andre fællesskabsforordninger eller -di-

rektiver. Med henblik herpå skal andre organer, som f.eks. agenturer, der er oprettet af 

Fællesskabet og udøver tilsvarende opgaver, på anmodning videregive oplysninger til 

agenturet eller den pågældende medlemsstat.

Udvalget for Risikovurdering og Udvalget for Socioøkonomisk Analyse skal kontrollere, 

at det indsendte dossier er i overensstemmelse med kravene i bilag XV. Det pågældende 

udvalg skal inden for en frist på 30 dage efter modtagelsen meddele agenturet eller den 

medlemsstat, der foreslår begrænsninger, om dossieret er i overensstemmelse med kravene. 

Hvis det ikke er tilfældet, angives grundene herfor skriftligt til agenturet eller til medlems-

staten inden for en frist på 45 dage fra modtagelsen. Agenturet eller medlemsstaten skal 

bringe dossieret i overensstemmelse med kravene inden 60 dage efter modtagelsen af 

grundene fra udvalgene, og hvis ikke dette sker, afsluttes proceduren i dette afsnit. Agentu-

ret skal straks offentliggøre, at Kommissionen eller en medlemsstat har til hensigt at indle-

de en begrænsningsprocedure for et stof, og underrette dem, der har indsendt en registre-

ring af dette stof.

5. Agenturet skal føre en liste over stoffer, for hvilke enten agenturet eller en medlemsstat 

med henblik på en foreslået begrænsning har planlagt eller igangsat et dossier, der opfylder 

kravene i bilag XV. Hvis et stof er opført på listen, må der ikke udarbejdes andre dossierer 

af denne type. Hvis enten en medlemsstat eller agenturet foreslår en ny undersøgelse af en 

gældende begrænsning, der er opført i bilag XVII, skal afgørelsen herom træffes i overens-

stemmelse med proceduren i artikel 132, stk. 2, og baseres på dokumentation fremlagt af

enten medlemsstaten eller agenturet.
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6. Agenturet skal straks på sin hjemmeside give offentlig adgang til alle dossierer, der er i 

overensstemmelse med bilag XV, herunder til foreslåede begrænsninger i henhold til stk. 3

og 4, idet offentliggørelsesdatoen klart angives, jf. dog artikel 117 og 118. Agenturet skal 

opfordre alle berørte parter til inden seks måneder efter datoen for offentliggørelsen indivi-

duelt eller samlet at fremsende:

a) kommentarer til dossierer og de foreslåede begrænsninger

b) en socioøkonomisk analyse af de foreslåede begrænsninger, eller oplysninger, der 

kan bidrage til en sådan, hvori fordele og ulemper ved de foreslåede begrænsninger 

behandles. Den skal være i overensstemmelse med kravene i bilag XVI.

Artikel 69

Agenturets udtalelse: Udvalget for Risikovurdering

Inden ni måneder efter den offentliggørelsesdato, der er omhandlet i artikel 68, stk. 6, skal Udvalget 

for Risikovurdering på grundlag af sin gennemgang af de relevante dele af dossieret udarbejde en 

udtalelse om, hvorvidt de foreslåede begrænsninger er egnede til at nedbringe risikoen for menne-

skers sundhed og/eller miljøet. I denne udtalelse skal der tages hensyn til medlemsstatens dossier

eller til det dossier, som agenturet har udarbejdet på Kommissionens anmodning, og til de berørte 

parters synspunkter, som omhandlet i artikel 68, stk. 6, litra a).
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Artikel 70

Agenturets udtalelse: Udvalget for Socioøkonomisk Analyse

1. Inden 12 måneder efter den offentliggørelsesdato, der er nævnt i artikel 68, stk. 6, skal Ud-

valget for Socioøkonomisk Analyse udarbejde en udtalelse om de foreslåede begrænsnin-

ger på grundlag af sin gennemgang af de relevante dele af dossieret og de socioøkonomi-

ske konsekvenser. Det skal udarbejde et udkast til udtalelse om de foreslåede begrænsnin-

ger og de relaterede socioøkonomiske konsekvenser, idet det tager hensyn til eventuelle 

analyser eller oplysninger i henhold til artikel 68, stk. 6, litra b). Agenturet skal straks of-

fentliggøre udkastet til udtalelse på sin hjemmeside. Agenturet skal opfordre de berørte 

parter til at fremsætte kommentarer til udkastet til udtalelse inden for 60 dage efter offent-

liggørelsen af udkastet til udtalelse.

2. Udvalget for Socioøkonomisk Analyse skal straks vedtage sin udtalelse, idet det tager hen-

syn til yderligere relevante kommentarer modtaget inden for den fastsatte frist. I udtalelsen 

skal der tages hensyn til de berørte parters kommentarer og socioøkonomiske analyser, der 

er indsendt i henhold til artikel 68, stk. 6, litra b), og denne artikels stk. 1.

3. Hvis udtalelsen fra Udvalget for Risikovurdering afviger væsentligt fra de begrænsninger, 

der er foreslået af en medlemsstat eller Kommissionen, kan agenturet forlænge fristen for 

udtalelsen fra Udvalget for Socioøkonomisk Analyse med indtil 90 dage.
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Artikel 71

Fremsendelse af en udtalelse til Kommissionen

1. Agenturet skal straks sende Kommissionen udtalelserne fra Udvalgene for Risikovurdering 

og Socioøkonomisk Analyse om de foreslåede begrænsninger for stoffer som sådan, i ke-

miske produkter eller i artikler. Hvis et eller begge udvalg ikke fremsætter en udtalelse in-

den for den i artikel 69 og artikel 70, stk. 1, fastsatte frist, skal agenturet underrette Kom-

missionen herom og angive grundene hertil.

2. Agenturet skal straks offentliggøre de to udvalgs udtalelser på sin hjemmeside, jf. dog arti-

kel 117 og 118.

3. På anmodning skal agenturet udlevere alle dokumenter og dokumentation, som det har fået 

tilsendt, eller som det har gennemgået, til Kommissionen og/eller medlemsstaten.

Artikel 72

Kommissionens afgørelse

1. Hvis de i artikel 67 fastsatte betingelser er opfyldt, skal Kommissionen udarbejde et udkast 

til ændring af bilag XVII inden tre måneder efter modtagelsen af udtalelsen fra Udvalget 

for Socioøkonomisk Analyse eller inden udløbet af den frist, der er fastsat i henhold til ar-

tikel 70, hvis dette udvalg ikke fremsætter en udtalelse, afhængigt af hvilket tidspunkt der 

indtræder først.
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Hvis udkastet til ændring afviger fra det oprindelige forslag eller ikke tager hensyn til 

agenturets udtalelser, vedlægger Kommissionen som bilag en detaljeret redegørelse for 

grundene til forskellene.

2. Den endelige afgørelse træffes efter proceduren i artikel 132, stk. 3. Kommissionen sender 

udkastet til ændring til medlemsstaterne mindst 45 dage inden afstemningen.

AFSNIT IX

GEBYRER OG AFGIFTER

Artikel 73

Gebyrer og afgifter

1. De gebyrer, der kræves i henhold til artikel 6, stk. 4 artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 9, stk. 2, 

artikel 11, stk. 4, artikel 17, stk. 2, artikel 18, stk. 2, artikel 19, stk. 3, artikel 22, stk. 5, ar-

tikel 61, stk. 7, og artikel 91, stk. 3, skal angives nærmere i en kommissionsforordning, der 

vedtages i henhold til proceduren i artikel 132, stk. 3, senest den ...*.

2. Der betales ikke gebyr for registrering af et stof i en mængde på mellem 1 og 10 tons, når 

registreringsdossieret indeholder alle oplysningerne i bilag VII.

  

* 1 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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3. Strukturen og størrelsen af de i stk. 1 nævnte gebyrer skal tage hensyn til de opgaver, som 

agenturet og den kompetente myndighed skal udføre i henhold til denne forordning, og 

fastsættes således, at gebyrindtægterne sammen med andre kilder til agenturets indtægter i 

henhold til artikel 95, stk. 1, er tilstrækkelige til at dække omkostningerne ved de tjenester, 

der leveres. Gebyrerne for registrering skal tage hensyn til det arbejde, der eventuelt udfø-

res inden for rammerne af afsnit VI.

For så vidt angår artikel 6, stk. 4, artikel 7, stk. 1 og 5, artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 4, ar-

tikel 17, stk. 2 og artikel 18, stk. 2, skal gebyrernes struktur og størrelse tage hensyn til 

mængdeintervallet for det stof, der registreres.

Der fastsættes i alle tilfælde et reduceret gebyr for SMV'er.

For så vidt angår artikel 11, stk. 4, skal gebyrernes struktur og størrelse tage hensyn til, om 

der er foretaget fælles eller separat indsendelse af oplysninger.

I forbindelse med anmodninger i henhold til artikel 10, litra a), nr. xi), skal gebyrernes 

struktur og størrelse tage hensyn til det arbejde, agenturet skal foretage for at vurdere be-

grundelsen.

4. Den i stk. 1 nævnte forordning skal fastsætte, under hvilke omstændigheder en andel af 

gebyrerne overføres til den relevante medlemsstats kompetente myndighed.

5. Agenturet kan opkræve afgifter for andre tjenester, som det leverer.
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AFSNIT X

AGENTURET

Artikel 74

Oprettelse og revurdering

1. Der oprettes et Europæisk Kemikalieagentur, der skal forvalte og i nogle tilfælde udføre de 

tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af Reach og sikre konsekvens på fæl-

lesskabsplan for så vidt angår disse aspekter.

2. Agenturet vil blive revurderet den ...*.

Artikel 75

Sammensætning

1. Agenturet består af:

a) en bestyrelse, der skal udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 77

b) en administrerende direktør, der skal udføre de opgaver, der er fastsat i artikel 82

c) et Udvalg for Risikovurdering, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets udtalelser 

om vurderinger, ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger, forslag til 

klassificering og mærkning i henhold til afsnit XI og alle andre spørgsmål i forbin-

delse med denne forordning, der vedrører risici for menneskers sundhed eller miljøet

  

* 5 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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d) et Udvalg for Socioøkonomisk Analyse, der er ansvarligt for at udarbejde agenturets 

udtalelser om ansøgninger om godkendelser, forslag til begrænsninger og alle andre 

spørgsmål i forbindelse med denne forordning, der vedrører de socioøkonomiske 

konsekvenser af eventuelle lovgivningstiltag vedrørende stoffer

e) et Medlemsstatsudvalg, der er ansvarligt for at løse eventuelle meningsforskelle med 

hensyn til udkast til afgørelser foreslået af agenturet eller medlemsstaterne i henhold 

til afsnit VI samt forslag til identifikation af særligt problematiske stoffer, der skal 

underlægges godkendelsesproceduren i afsnit VII

f) et forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter (herefter benævnt 

"forummet"), der skal koordinere et netværk af de myndigheder i medlemsstaterne, 

der er ansvarlige for håndhævelsen af denne forordning

g) et sekretariat, der skal arbejde under den administrerende direktørs ledelse og yde 

udvalgene og forummet teknisk, videnskabelig og administrativ bistand samt sørge

for passende samordning af deres arbejde. Det skal desuden varetage det arbejde, der 

påhviler agenturet i forbindelse med procedurerne for præregistrering, registrering og 

vurderinger, samt udarbejde vejledninger og foretage databasevedligeholdelse og in-

formationssøgning

h) et klageudvalg, der skal træffe afgørelser om eventuelle indsigelser mod afgørelser 

truffet af agenturet.
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2. De udvalg, der er omhandlet i stk. 1, litra c), d) og e), (herefter benævnt "udvalgene") og 

forummet kan nedsætte arbejdsgrupper. I forbindelse med deres forretningsordener skal de 

i dette øjemed vedtage nærmere bestemmelser for uddelegering af visse opgaver til disse 

arbejdsgrupper.

3. Udvalgene og forummet kan, hvis de anser det for hensigtsmæssigt, søge rådgivning fra 

passende ekspertisekilder om vigtige spørgsmål af generel videnskabelig eller etisk art.

Artikel 76

Opgaver

1. Agenturet skal yde medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner den bedst mulige viden-

skabelige og tekniske rådgivning i spørgsmål vedrørende kemikalier, der falder ind under 

dets referenceområde, og som det får forelagt i overensstemmelse med bestemmelserne i 

denne forordning.

2. Sekretariatet skal udføre følgende opgaver:

a) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit II, herunder fremme af en effektiv 

registrering af importerede stoffer på en måde, der er i overensstemmelse med Fæl-

lesskabets internationale handelsforpligtelser over for tredjelande 

b) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit III
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c) de opgaver, der er tildelt det i henhold til afsnit VI

d) oprettelse og vedligeholdelse af database/databaser med oplysninger om alle registre-

rede stoffer, fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger og den harmoniserede 

klassificerings- og mærkningsfortegnelse. Det offentliggør vederlagsfrit de oplysnin-

ger, der er angivet i artikel 118, stk. 1 og 2, i databasen/databaserne via internettet, 

undtagen hvis der i henhold til artikel 10, litra) a), nr. xi), er fremsat en anmodning, 

der betragtes som velbegrundet. Agenturet skal stille andre oplysninger i databaserne 

til rådighed på anmodning i overensstemmelse med artikel 117

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke stoffer der er under vurdering eller er ble-

vet vurderet, inden 90 dage efter agenturets modtagelse af oplysningerne i overens-

stemmelse med artikel 118, stk. 1

f) levering af tekniske og videnskabelige værktøjer og vejledning, hvor dette er hen-

sigtsmæssigt for opgaverne i henhold til denne forordning, navnlig for at hjælpe med 

industriens og især SMV'ers udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter (i over-

ensstemmelse med artikel 14, artikel 31, stk. 1, og artikel 36, stk. 4, samt med an-

vendelse af artikel 10, litra a), nr. viii), artikel 11, stk. 3, og artikel 19, stk. 2

g) levering af teknisk og videnskabelig vejledning om opgaverne i henhold til denne 

forordning for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og assistance til de 

helpdeske, der oprettes af medlemsstaterne i henhold til afsnit XIII

h) levering af rådgivning og bistand til fabrikanter og importører, der registrerer et stof i 

overensstemmelse med artikel 12, stk. 1
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i) udarbejdelse af forklarende information om denne forordning for andre interessenter

j) på Kommissionens anmodning levering af teknisk og videnskabelig støtte til tiltag til 

forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale 

organisationer og tredjelande med hensyn til videnskabelige og tekniske spørgsmål 

vedrørende stoffers sikkerhed samt aktiv deltagelse i teknisk bistand og kapacitets-

opbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklings-

landene

k) udarbejdelse af en håndbog over afgørelser og udtalelser baseret på konklusioner fra 

Medlemsstatsudvalget vedrørende fortolkning og gennemførelse af denne forordning

l) meddelelse af afgørelser truffet af agenturet

m) levering af formater for indsendelse af oplysninger til agenturet.

3. Udvalgene skal udføre følgende opgaver:

a) de opgaver, der er tildelt dem i henhold til afsnit VI-XI

b) på Kommissionens anmodning levering af teknisk og videnskabelig støtte til tiltag til 

forbedring af samarbejdet mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, internationale 

organisationer og tredjelande med hensyn til videnskabelige og tekniske spørgsmål 

vedrørende stoffers sikkerhed samt aktiv deltagelse i teknisk bistand og kapacitets-

opbyggende aktiviteter vedrørende forsvarlig håndtering af kemikalier i udviklings-

landene
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c) på Kommissionens anmodning udarbejdelse af en udtalelse om alle andre aspekter 

vedrørende stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler.

4. Forummet skal udføre følgende opgaver:

a) udbredelse af god praksis og fremhævelse af problemer på fællesskabsplan

b) fremsættelse af forslag om samt koordinering og evaluering af harmoniserede hånd-

hævelsesprojekter og fælles inspektioner

c) koordinering af udvekslingen af inspektører

d) identifikation af håndhævelsesstrategier og god praksis for håndhævelse

e) udvikling af arbejdsmetoder og værktøjer til brug for lokale inspektører

f) udvikling af en procedure for elektronisk informationsudveksling

g) kontakt til industrien og andre interessenter, herunder relevante internationale orga-

nisationer, i nødvendigt omfang

h) undersøgelse af forslag om begrænsninger med henblik på rådgivning om håndhæ-

velse.
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Artikel 77

Bestyrelsens beføjelser

Bestyrelsen udpeger den administrerende direktør i henhold til artikel 83 samt en regnskabsfører 

som omhandlet i artikel 43 i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002.

Den vedtager:

a) senest den 30. april hvert år agenturets almindelige beretning for det forudgående år og 

fremsender denne senest den 15. juni til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, 

Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Revisionsretten

b) senest den 31. oktober hvert år agenturets arbejdsprogram for det kommende år og frem-

sender dette til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

c) agenturets endelige budget i henhold til artikel 95 inden regnskabsårets begyndelse, idet 

den om nødvendigt justerer det i overensstemmelse med Fællesskabets tilskud og agentu-

rets øvrige indtægter

d) et flerårigt arbejdsprogram, der regelmæssigt revideres.

Den vedtager agenturets forretningsorden. Forretningsordenen skal offentliggøres.

Den udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 95, 

96 og 102.
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Den har disciplinærmyndighed over den administrerende direktør.

Den vedtager selv sin forretningsorden.

Den udpeger Klageudvalgets formand samt medlemmer og suppleanter i overensstemmelse med 

artikel 88.

Den udpeger medlemmerne af agenturets udvalg som omhandlet i artikel 84.

Den fremsender hvert år alle oplysninger med relevans for resultatet af vurderingsprocedurerne i 

overensstemmelse med artikel 95, stk. 6.

Artikel 78

Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen består af én repræsentant for hver medlemsstat og højst seks repræsentanter 

udnævnt af Kommissionen, inklusive tre enkeltpersoner uden stemmeret fra de berørte par-

ter.

Hver medlemsstat udpeger et medlem af bestyrelsen. De således udpegede medlemmer ud-

nævnes af Rådet.
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2. Medlemmerne udpeges på grundlag af deres relevante erfaring og ekspertise inden for ke-

mikaliesikkerhed eller kemikalieregulering, idet det sikres, at der blandt bestyrelsens med-

lemmer findes den relevante ekspertise med hensyn til generelle, økonomiske og juridiske 

spørgsmål.

3. Mandatperioden er fire år. Den kan fornyes én gang. For det første mandat udpeger Kom-

missionen dog halvdelen af sine medlemmer, og Rådet udpeger 12 af sine medlemmer, for 

hvem mandatperioden skal være seks år.

Artikel 79

Bestyrelsens formandskab

1. Bestyrelsen vælger blandt de stemmeberettigede medlemmer en formand og en næstfor-

mand. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit 

hverv.

2. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og udløber, når deres medlemskab 

af bestyrelsen ophører. Denne mandatperiode kan fornyes én gang.

Artikel 80

Bestyrelsens møder

1. Bestyrelsen indkaldes til møde på formandens anmodning eller på anmodning af mindst en 

tredjedel af bestyrelsens medlemmer.
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2. Den administrerende direktør deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

3. Formændene for udvalgene og formanden for forummet, som omhandlet i artikel 75, stk. 1, 

litra c)–f), har ret til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Artikel 81

Bestyrelsens afstemningsregler

Bestyrelsen vedtager afstemningsregler, herunder betingelser for, hvornår et medlem kan stemme 

på vegne af et andet medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle de 

stemmeberettigede medlemmer.

Artikel 82

Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, der udfører sine opgaver i Fællesskabets 

interesse, uafhængigt af særinteresser.
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2. Den administrerende direktør er agenturets retlige repræsentant. Han er ansvarlig for:

a) den daglige ledelse af agenturet

b) administration af agenturets nødvendige ressourcer til udførelse af dets opgaver

c) overholdelse af de i fællesskabsretten fastsatte tidsfrister for agenturets afgivelse af 

udtalelser

d) sikring af passende og rettidig koordinering mellem udvalgene og forummet

e) indgåelse og forvaltning af de nødvendige kontrakter med tjenesteleverandører

f) udarbejdelse af oversigten over indtægter og udgifter og gennemførelse af agenturets 

budget i henhold til artikel 95 og 96

g) alle personalespørgsmål

h) tilvejebringelse af en sekretariatsfunktion for bestyrelsen

i) udarbejdelse af udkast til bestyrelsens udtalelser om forslag til udvalgenes og fo-

rummets forretningsordener
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j) tilrettelæggelse på bestyrelsens anmodning af udførelsen af alle andre funktioner (jf. 

kravene i artikel 76), som Kommissionen måtte uddelegere til agenturet

k) fastlæggelse af vilkår og betingelser for brug af software-pakker.

3. Hvert år forelægger den administrerende direktør bestyrelsen følgende til godkendelse:

a) et udkast til beretning om agenturets aktiviteter det forudgående år, herunder oplys-

ninger om antallet af modtagne registreringsdossierer, antal vurderede stoffer, antal 

modtagne ansøgninger om godkendelse, antal forslag til begrænsninger modtaget af 

agenturet, som det har afgivet udtalelse om, tid medgået til gennemførelse af de der-

med forbundne procedurer samt godkendte stoffer, afviste dossierer og stoffer, for 

hvilke der er indført begrænsninger; modtagne klager og behandling af disse; en 

oversigt over forummets aktiviteter

b) et udkast til arbejdsprogram for det kommende år

c) et udkast til årsregnskab

d) et udkast til budgetforslag for det kommende år

e) et udkast til et flerårigt arbejdsprogram.
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Artikel 83

Udnævnelse af den administrerende direktør

1. Kommissionen foreslår kandidater til stillingen som administrerende direktør på grundlag 

af en liste efter opslag af stillingen i Den Europæiske Unions Tidende og andre hensigts-

mæssige steder i pressen eller på internettet.

2. Agenturets administrerende direktør udpeges af bestyrelsen på grundlag af kvalifikationer 

og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige kompetencer samt relevant erfaring 

inden for kemikaliesikkerhed eller kemikalieregulering. Bestyrelsen træffer afgørelse med 

to tredjedeles flertal blandt alle de stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter samme proce-

dure.

3. Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Den periode kan af bestyrelsen 

forlænges én gang med endnu en periode på indtil fem år.
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Artikel 84

Nedsættelse af udvalgene

1. Hver medlemsstat kan indstille kandidater til medlemskab af Udvalget for Risikovurde-

ring. Den administrerende direktør udarbejder en liste over indstillede personer, der offent-

liggøres på agenturets hjemmeside. Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer fra denne 

liste, herunder mindst ét, men højst to medlemmer blandt de indstillede personer fra hver 

medlemsstat, der har indstillet kandidater. Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle og er-

faring i forbindelse med udførelsen af opgaverne i artikel 76, stk. 3.

2. Hver medlemsstat kan indstille kandidater til medlemskab af Udvalget for Socioøkonomisk 

Analyse. Den administrerende direktør udarbejder en liste over indstillede personer, der of-

fentliggøres på agenturets hjemmeside. Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer fra 

denne liste, herunder mindst ét, men højst to medlemmer blandt de indstillede personer fra 

hver medlemsstat, der har indstillet kandidater. Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle 

og erfaring i forbindelse med udførelsen af opgaverne i artikel 76, stk. 3.

3. Medlemsstaterne udpeger hver ét medlem til Medlemsstatsudvalget.

4. Udvalgene skal bestræbe sig på at have en bred vifte af relevant ekspertise blandt med-

lemmerne. Med henblik herpå kan hvert udvalg ved selvsupplering udpege op til fem med-

lemmer mere, der udvælges på grundlag af deres særlige kvalifikationer.
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Udvalgenes medlemmer udpeges for en treårig periode, der kan fornyes.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være medlemmer af udvalgene.

Udvalgenes medlemmer kan lade sig ledsage af videnskabelige, tekniske eller lovgiv-

ningsmæssige rådgivere.

Den administrerende direktør eller dennes repræsentant samt repræsentanter for Kommis-

sionen har ret til at overvære alle møder i udvalgene og i arbejdsgrupper oprettet af agentu-

ret eller dets udvalg som observatører. Interessenter kan også inviteres til at deltage i mø-

der som observatører på anmodning af udvalgsmedlemmer eller bestyrelsen.

5. De medlemmer i udvalgene, der er udpeget efter at være indstillet af en medlemsstat, skal 

sikre, at der foregår en passende koordinering mellem agenturets opgaver og arbejdet i den 

kompetente myndighed i deres medlemsstat.

6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de videnskabelige og tekniske ressourcer, der er til rådig-

hed for medlemsstaterne. Med henblik herpå skal medlemsstaterne stille tilstrækkelige vi-

denskabelige og tekniske ressourcer til rådighed for de udvalgsmedlemmer, som de har 

udpeget. Alle de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal fremme udvalgenes og 

deres arbejdsgruppers aktiviteter.
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7. Medlemsstaterne må ikke give medlemmer af Udvalget for Risikovurdering eller Udvalget 

for Socioøkonomisk Analyse eller deres videnskabelige og tekniske rådgivere og eksperter 

instrukser, der er uforenelige med disse personers individuelle opgaver eller med agentu-

rets opgaver, ansvar og uafhængighed.

8. Under udarbejdelsen af en udtalelse skal hvert udvalg gøre sit yderste for at nå til enighed. 

Hvis en sådan enighed ikke kan opnås, består udtalelsen af flertallet af medlemmernes 

holdning samt mindretalsholdningen/-holdningerne og begrundelserne herfor.

9. Hvert udvalg skal selv udarbejde et forslag til forretningsorden, der skal godkendes af be-

styrelsen senest seks måneder efter, at udvalgene er nedsat.

Denne forretningsorden skal navnlig omfatte procedurer for udpegelse af efterfølger for 

medlemmer, procedurer for uddelegering af visse opgaver til arbejdsgrupper, nedsættelse 

af arbejdsgrupper samt etablering af en procedure for hastevedtagelse af udtalelser. For-

manden for hvert udvalg skal være en ansat i agenturet.

Artikel 85

Oprettelse af forummet

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til forummet for en periode på tre år. Denne periode 

kan fornyes. Medlemmerne vælges ud fra deres rolle og erfaring med håndhævelse af ke-

mikalielovgivning, og de skal opretholde relevante kontakter til de kompetente myndighe-

der i medlemsstaten.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 173
DG C I DA

Forummet skal bestræbe sig på at have en bred vifte af relevant ekspertise blandt medlem-

merne. Med henblik herpå kan forummet ved selvsupplering udpege op til fem medlemmer 

mere, der vælges på grundlag af deres særlige kvalifikationer. Disse medlemmer udpeges 

for en treårig periode, der kan fornyes.

Forummets medlemmer kan lade sig ledsage af videnskabelige og tekniske rådgivere.

Agenturets administrerende direktør eller dennes repræsentant samt repræsentanter for 

Kommissionen har ret til at overvære alle møder i forummet og dets arbejdsgrupper. Inte-

ressenter kan også inviteres til at deltage i møder som observatører på anmodning af med-

lemmer af forummet eller bestyrelsen.

2. De medlemmer af forummet, der er udpeget af en medlemsstat, skal sikre, at der foregår en 

passende koordinering mellem forummets opgaver og arbejdet i den kompetente myndig-

hed i deres medlemsstat.

3. Medlemmerne af forummet støttes af de videnskabelige og tekniske ressourcer, der er til 

rådighed for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Alle de kompetente myndig-

heder i medlemsstaterne skal fremme forummets og dets arbejdsgruppers aktiviteter. Med-

lemsstaterne må ikke give forummets medlemmer eller deres videnskabelige og tekniske 

rådgivere og eksperter instrukser, der er uforenelige med disse personers individuelle op-

gaver eller med forummets opgaver og ansvar.
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4. Forummet udarbejder selv et forslag til forretningsorden, der skal godkendes af bestyrelsen 

senest seks måneder efter forummets oprettelse.

Denne forretningsorden skal navnlig fastsætte procedurer for udpegelse af formand og ef-

terfølger for formand, udpegelse af efterfølger for medlemmer samt procedurer for uddele-

gering af visse opgaver til arbejdsgrupper.

Artikel 86

Udvalgenes rapportører og brug af eksperter

1. Når et udvalg i henhold til artikel 76 skal træffe en afgørelse, afgive en udtalelse eller tage 

stilling til, om et medlemsstatsdossier er i overensstemmelse med kravene i bilag XV, ud-

peger det et af medlemmerne som rapportør. Det pågældende udvalg kan udpege et andet 

medlem til medrapportør. I begge tilfælde forpligter rapportører og medrapportører sig til 

at handle i Fællesskabets interesse, og de skal afgive en skriftlig erklæring om, at de for-

pligter sig til at udføre deres opgaver, samt en skriftlig interesseerklæring. Et medlem af et 

udvalg må ikke udpeges til rapportør for en bestemt sag, hvis vedkommende angiver inte-

resser, der kan have indflydelse på en uafhængig behandling af den pågældende sag. Det 

pågældende udvalg kan på ethvert tidspunkt udskifte rapportøren eller medrapportøren 

med et andet af udvalgets medlemmer, hvis f.eks. vedkommende ikke er i stand til at udfø-

re sine opgaver inden for de fastsatte tidsfrister, eller hvis man konstaterer en interesse, der 

potentielt kan have en skadelig indvirkning.
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2. Medlemsstaterne skal sende agenturet navne på eksperter med dokumenteret erfaring i op-

gaverne i artikel 76, der vil kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, og angiver deres 

kvalifikationer og særlige ekspertiseområder.

Agenturet skal føre en ajourført liste over eksperter. Listen omfatter de eksperter, der er 

omhandlet i første afsnit, samt andre eksperter, der er identificeret direkte af sekretariatet.

3. Når udvalgsmedlemmer eller eventuelle eksperter i udvalgenes arbejdsgrupper eller i fo-

rummet leverer tjenesteydelser eller udfører andre opgaver for agenturet, skal der foreligge 

en skriftlig kontrakt mellem agenturet og den pågældende person eller, hvor dette er rele-

vant, mellem agenturet og den pågældende persons arbejdsgiver.

Den pågældende person eller dennes arbejdsgiver aflønnes af agenturet efter en gebyrskala, 

der indgår i de af bestyrelsen vedtagne finansieringsbestemmelser. Hvis den pågældende 

person ikke opfylder sine forpligtelser, er den administrerende direktør berettiget til at af-

slutte eller ophæve kontrakten eller tilbageholde betaling.

4. For tjenesteydelser, hvor der er flere potentielle leverandører, kan der kræves en indkaldel-

se af interessetilkendegivelser:

a) hvis de videnskabelige og tekniske forhold taler til fordel herfor, og
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b) hvis det er i overensstemmelse med agenturets opgaver, navnlig nødvendigheden af 

at sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

Bestyrelsen vedtager efter forslag fra den administrerende direktør procedurerne i den for-

bindelse.

5. Agenturet kan anvende eksperter til udførelse af andre særlige opgaver, som det er ansvar-

ligt for.

Artikel 87

Kvalifikationer og interesseforhold 

1. Medlemskab af udvalgene og forummet skal offentliggøres. Enkeltmedlemmer kan anmo-

de om, at deres navne ikke offentliggøres, hvis de mener, at en sådan offentliggørelse kan 

indebære en risiko for dem. Den administrerende direktør afgør, om en sådan anmodning 

skal efterkommes. Ved offentliggørelsen af de enkelte udnævnelser angives hvert enkelt 

medlems faglige kvalifikationer.

2. Bestyrelsens medlemmer, den administrerende direktør og medlemmerne af udvalgene og 

forummet skal afgive en erklæring om, at de forpligter sig til at udføre deres opgaver, samt 

en erklæring om interesseforhold, der kan være til skade for deres uafhængighed. Disse er-

klæringer, der skal være skriftlige, afgives hvert år.
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3. På hvert møde skal medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, medlem-

mer af udvalgene og forummet samt eventuelle eksperter, der deltager i mødet, oplyse om 

ethvert interesseforhold, der kan anses for at være skadeligt for deres uafhængighed med 

hensyn til et punkt på dagsordenen. Enhver, der oplyser om et sådant interesseforhold, del-

tager ikke i afstemningen om det pågældende dagsordenspunkt.

Artikel 88

Oprettelse af Klageudvalget

1. Klageudvalget består af en formand og to andre medlemmer.

2. Formanden og de to medlemmer skal have suppleanter, der repræsenterer dem, hvis de er 

fraværende.

3. Formanden, de andre medlemmer og suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på grundlag af 

deres relevante erfaring og ekspertise inden for kemikaliesikkerhed, naturvidenskab eller 

reguleringsmæssige og juridiske områder ud fra en liste af kvalificerede kandidater vedta-

get af Kommissionen.

Bestyrelsen kan efter samme procedure udnævne yderligere medlemmer og suppleanter for 

dem efter henstilling fra den administrerende direktør, hvis det er nødvendigt for at sikre, 

at klagerne kan behandles i et tilfredsstillende tempo.
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4. De kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Klageudvalget, fastlægges af Kommis-

sionen i henhold til den i artikel 132, stk. 3, omhandlede procedure.

5. Formanden og medlemmerne har samme stemmerettigheder.

Artikel 89

Medlemmer af Klageudvalget

1. Medlemmerne af Klageudvalget, herunder formanden og suppleanterne, har en mandatpe-

riode på fem år. Denne periode kan forlænges én gang.

2. Medlemmerne af Klageudvalget skal være uafhængige. Når de træffer afgørelser, må de 

ikke være bundet af instrukser.

3. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke udføre andre opgaver i agenturet. Medlemsfunk-

tionen kan være en deltidsfunktion.

4. Medlemmerne af Klageudvalget kan hverken fjernes fra deres hverv eller fra listen i løbet 

af deres mandatperiode, medmindre der er alvorlige grunde til en sådan fjernelse, og 

Kommissionen efter indhentelse af bestyrelsens udtalelse træffer afgørelse herom.

5. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke deltage i behandlingen af en klage, hvis de har en 

personlig interesse i denne, eller hvis de tidligere har været involveret som repræsentanter 

for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den afgørelse, som klagen 

vedrører.
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6. Hvis et medlem af Klageudvalget af de grunde, der er nævnt i stk. 5, mener at han ikke kan 

deltage i behandlingen af en klage, underretter han Klageudvalget herom. Der kan af en-

hver part i en klagesag gøres indsigelse mod udvalgsmedlemmerne med henvisning til en 

hvilken som helst af de grunde, der er nævnt i stk. 5, eller hvis udvalgsmedlemmerne mis-

tænkes for partiskhed. Indsigelser kan ikke begrundes med medlemmernes nationalitet.

7. Klageudvalget afgør uden deltagelse af det berørte medlem, hvad der skal foretages i de 

tilfælde, der er omhandlet i stk. 5 og 6. Med henblik på denne afgørelse erstattes det på-

gældende medlem i Klageudvalget af en suppleant.

Artikel 90

Afgørelser, der kan påklages

1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, artikel 30, 

stk. 2 og 3, og artikel 50 kan påklages.

2. En klage indgivet i henhold til stk. 1 har opsættende virkning.

Artikel 91

Klageberettigede samt frister, gebyrer og formkrav

1. Enhver fysisk eller juridisk person kan påklage en afgørelse, der vedrører den pågældende 

person, eller en afgørelse, der berører den pågældende umiddelbart og individuelt, selv om 

den vedrører en anden person.
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2. Klagen samt angivelse af grundene til denne skal indgives skriftligt til agenturet, inden tre 

måneder efter at den berørte person er blevet underrettet om afgørelsen, eller hvis han ikke 

er blevet dette, efter den dag, hvor han fik kendskab til den, medmindre andet er fastsat i 

denne forordning.

3. Personer, der påklager en af agenturets afgørelser, vil eventuelt skulle betale et gebyr i 

overensstemmelse med afsnit IX.

Artikel 92

Behandling og afgørelse af klagesager

1. Hvis den administrerende direktør efter høring af Klageudvalgets formand finder, at klagen 

kan behandles og er berettiget, kan han berigtige afgørelsen inden 30 dage efter klagens 

indgivelse i overensstemmelse med artikel 91, stk. 2.

2. I andre end de i stk. 1 omhandlede tilfælde tager formanden for Klageudvalget inden 30 

dage efter klagens indgivelse i overensstemmelse med artikel 91, stk. 2, stilling til, om den 

kan behandles. Hvis det er tilfældet, forelægges klagen for Klageudvalget med henblik på 

gennemgang af begrundelsen. Parterne i klagesagen er berettigede til at komme med et 

mundtligt indlæg i denne procedure.

3. Klageudvalget kan udøve enhver beføjelse, der ligger inden for agenturets kompetenceom-

råde, eller henvise sagen til det kompetente organ i agenturet med henblik på videre skridt.
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4. Klageudvalgets procedurer fastsættes af Kommissionen efter proceduren i artikel 132, 

stk. 3.

Artikel 93

Indbringelse af sager for Retten i Første Instans

og Domstolen

1. En sag kan indbringes for Retten i Første Instans eller Domstolen i henhold til artikel 225 

eller 230 i traktaten for at anfægte en afgørelse truffet af Klageudvalget eller i tilfælde, 

hvor der ikke kan påklages til udvalget, af agenturet.

2. Hvis agenturet ikke træffer en afgørelse, kan der anlægges et passivitetssøgsmål ved Retten 

i Første Instans eller Domstolen i henhold til traktatens artikel 225 eller 232.

3. Agenturet træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme den afgørelse, der 

træffes af Retten i Første Instans eller Domstolen.

Artikel 94

Interessekonflikter med andre organer

1. Agenturet bestræber sig på tidligt at identificere mulige kilder til konflikt mellem dets ud-

talelser og udtalelser fra andre organer oprettet i medfør af fællesskabsretten, herunder fæl-

lesskabsagenturer, der udfører lignende opgaver i forbindelse med spørgsmål af fælles inte-

resse.
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2. Hvis agenturet identificerer en mulig kilde til uoverensstemmelse, retter det henvendelse til 

det pågældende organ for at sikre, at alle relevante videnskabelige eller tekniske oplysnin-

ger udveksles, og at de videnskabelige eller tekniske spørgsmål, der kan give anledning til 

strid, identificeres.

3. Hvis der er en grundlæggende konflikt om videnskabelige eller tekniske spørgsmål, og det 

pågældende organ er et fællesskabsagentur eller et videnskabeligt udvalg, samarbejder 

agenturet og det pågældende organ med henblik på enten at løse konflikten eller at fore-

lægge Kommissionen et fælles dokument, hvori der redegøres nærmere for de omtvistede 

videnskabelige og/eller tekniske spørgsmål.

Artikel 95

Agenturets budget

1. Agenturets indtægter består af:

a) et tilskud fra Fællesskabet opført i De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 

(sektionen vedrørende Kommissionen)

b) de gebyrer, som virksomhederne betaler

c) eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstaterne.

2. Agenturets udgifter omfatter personaleudgifter, administrative udgifter, infrastrukturudgif-

ter og driftsomkostninger.
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3. Senest den 15. februar hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt bud-

getudkast vedrørende driftsudgifterne og det planlagte arbejdsprogram for det følgende 

regnskabsår og forelægger dette foreløbige udkast for bestyrelsen sammen med en stil-

lingsoversigt og en foreløbig liste over stillinger.

4. Indtægter og udgifter skal balancere.

5. Hvert år udarbejder bestyrelsen på grundlag af et udkast opstillet af den administrerende 

direktør et overslag over agenturets indtægter og udgifter det følgende regnskabsår. Besty-

relsen fremsender dette overslag, der skal omfatte et udkast til stillingsoversigt, til Kom-

missionen senest den 31. marts.

6. Overslaget fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet (herefter be-

nævnt "budgetmyndigheden") sammen med De Europæiske Fællesskabers foreløbige bud-

getforslag.

7. På grundlag af overslaget opstiller Kommissionen i budgetforslaget for De Europæiske 

Fællesskaber de overslag, som den anser for nødvendige for stillingsoversigten, og det til-

skudsbeløb, der skal afholdes over det almindelige budget, og dette forelægges budget-

myndigheden i henhold til traktatens artikel 272.

8. Bevillingerne til tilskuddet til agenturet godkendes af budgetmyndigheden.

Agenturets stillingsoversigt vedtages af budgetmyndigheden.
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9. Agenturets budget vedtages af bestyrelsen. Det bliver endeligt, når De Europæiske Fælles-

skabers almindelige budget vedtages endeligt. Det justeres om nødvendigt i overensstem-

melse med dette.

10. Enhver ændring af budgettet, herunder stillingsoversigten, foretages efter ovennævnte pro-

cedure.

11. Bestyrelsen underretter straks budgetmyndigheden, hvis den agter at gennemføre et pro-

jekt, der kan få betydelige finansielle virkninger for finansieringen af dens budget, navnlig 

ethvert projekt vedrørende fast ejendom som f.eks. leje eller køb af bygninger. Den under-

retter Kommissionen herom.

Når en af budgetmyndighedens parter har meddelt, at den agter at fremsætte en udtalelse, 

sender den bestyrelsen denne inden for en frist på seks uger regnet fra datoen for underret-

ningen om projektet.

Artikel 96

Gennemførelsen af agenturets budget

1. Den administrerende direktør varetager pligterne som anvisningsberettiget og gennemfører 

agenturets budget.

2. Agenturets regnskabsfører kontrollerer indgåelse af alle agenturets udgiftsforpligtelser og 

betaling af alle dets udgifter samt fastlæggelse og inkassering af alle agenturets indtægter.
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3. Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender agenturets regnskabsfører det 

foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og den økonomi-

ske forvaltning i regnskabsåret til Kommissionens regnskabsfører. Kommissionens regn-

skabsfører konsoliderer de foreløbige årsregnskaber for institutionerne og de decentralise-

rede organer i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom)

nr. 1605/2002.

4. Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfø-

rer agenturets foreløbige årsregnskab ledsaget af en beretning om budgetforvaltningen og 

den økonomiske forvaltning i regnskabsåret til Revisionsretten. Beretningen om budget-

forvaltningen og den økonomiske forvaltning i regnskabsåret sendes også til Europa-

Parlamentet og Rådet.

5. Efter modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til agenturets foreløbige regnskaber i 

henhold til artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 opstiller den administre-

rende direktør under eget ansvar agenturets endelige regnskaber og fremsender dem til be-

styrelsen til udtalelse.

6. Bestyrelsen afgiver en udtalelse om agenturets endelige regnskaber.

7. Senest den 1. juli i det efterfølgende år fremsender den administrerende direktør det ende-

lige årsregnskab tillige med bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommis-

sionen og Revisionsretten.
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8. Det endelige regnskab skal offentliggøres.

9. Den administrerende direktør fremsender Revisionsretten et svar på dens bemærkninger 

senest den 30. september. Dette svar sendes også til bestyrelsen.

10. Europa-Parlamentet giver efter Rådets indstilling inden den 30. april i år N + 2 den admini-

strerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for år N.

Artikel 97

Bekæmpelse af svig

1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 

25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for bekæmpelse 

af Svig (OLAF)1, finder ubegrænset anvendelse på agenturet i forbindelse med bekæmpel-

se af svig, korruption og andre retsstridige handlinger.

2. Agenturet er underlagt den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-

Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fæl-

lesskaber2 om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Be-

kæmpelse af Svig (OLAF), og skal straks fastsætte passende bestemmelser, der finder an-

vendelse på hele dets personale.

  

1 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
2 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
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3. I finansieringsbestemmelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse 

heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage

kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de organer, der fordeler disse.

Artikel 98

Finansielle regler

De finansielle regler, der skal gælde for agenturet, vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommis-

sionen. De må ikke fravige forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002, medmindre det specifikt er 

nødvendigt for agenturets drift, og kun med forudgående accept fra Kommissionens side.

Artikel 99

Agenturets retlige status

1. Agenturet er et fællesskabsorgan og har status som juridisk person. Det har i hver med-

lemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning til-

lægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og 

løsøre og optræde som part i retssager.

2. Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.
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Artikel 100

Agenturets erstatningsansvar

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse 

på den pågældende aftale. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en 

voldgiftsbestemmelse, der indgår i en af agenturet indgået aftale.

2. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med 

de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstat-

te skader, der er forvoldt af agenturet selv eller af dets ansatte under udøvelsen af deres 

hverv.

Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i enhver retstvist, der vedrører erstatning 

for sådanne skader.

3. De ansattes personlige økonomiske og disciplinære ansvar over for agenturet fastsættes i 

de ansættelsesvilkår, der gælder for agenturets personale.

Artikel 101

Agenturets privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agentu-

ret.
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Artikel 102

Personalevedtægt og -bestemmelser

1. Agenturets personale er omfattet af de regler og forskrifter, der gælder for tjenestemænd og 

øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber. Agenturet udøver over for personalet de 

beføjelser, der er overdraget til ansættelsesmyndigheden.

2. Bestyrelsen vedtager de nødvendige gennemførelsesbestemmelser i samråd med Kommis-

sionen.

3. Agenturets personale består af embedsmænd, der midlertidigt udpeges eller på midlertidigt 

grundlag stilles til rådighed af Kommissionen eller medlemsstaterne, samt af andre ansatte, 

som agenturet efter behov ansætter til udførelse af sine opgaver. Agenturet ansætter sit per-

sonale på grundlag af en personaleplan, der medtages i det flerårige arbejdsprogram, der er 

omhandlet i artikel 77, litra d).

Artikel 103

Sprog

1. Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske 

Økonomiske Fællesskab på det sproglige område1, finder anvendelse på agenturet.

2. De oversættelsesopgaver, der er påkrævet i forbindelse med agenturets virksomhed, udfø-

res af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

  

1 EFT 17 af 6.10.1958, s. 385. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 920/2005 (EUT 
L 156 af 18.6.2005, s. 3).
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Artikel 104

Fortrolighedspligt

Medlemmerne af bestyrelsen, udvalgsmedlemmerne og medlemmerne af forummet, eksperterne 

samt agenturets embedsmænd og øvrige ansatte har, selv efter at deres hverv er ophørt, pligt til ikke 

at videregive oplysninger om forhold, der ifølge deres natur er undergivet tavshedspligt.

Artikel 105

Tredjelandes deltagelse

Bestyrelsen kan efter aftale med det relevante udvalg eller forummet indbyde repræsentanter for 

tredjelande til at deltage i agenturets arbejde.

Artikel 106

Internationale organisationers deltagelse

Bestyrelsen kan efter aftale med det relevante udvalg eller forummet indbyde repræsentanter for 

internationale organisationer med interesser i kemikalieregulering til at deltage som observatører i 

agenturets arbejde.

Artikel 107

Kontakt til interessentorganisationer

Bestyrelsen udvikler efter aftale med Kommissionen hensigtsmæssige kontakter mellem agenturet 

og relevante interessentorganisationer.
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Artikel 108

Åbenhed

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen efter forslag fra den administrerende direktør og efter af-

tale med Kommissionen regler om offentlig adgang til ikke-fortrolige retlige, videnskabelige eller 

tekniske oplysninger om sikkerheden af stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler.

Artikel 109

Relationer til relevante fællesskabsorganer

1. Agenturet samarbejder med andre fællesskabsorganer for at sikre gensidig støtte med hen-

syn til udførelsen af deres respektive opgaver, især for at undgå dobbeltarbejde.

2. Efter høring af Udvalget for Risikovurdering og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsauto-

ritet fastsætter den administrerende direktør procedureregler for stoffer, hvor der er indhen-

tet udtalelse i tilknytning til fødevaresikkerheden. Denne procedure vedtages af bestyrelsen 

efter aftale med Kommissionen.

Dette afsnit påvirker ikke på anden måde de beføjelser, som Den Europæiske Fødevaresik-

kerhedsautoritet har fået overdraget.

3. Dette afsnit påvirker ikke de beføjelser, som Det Europæiske Lægemiddelagentur har fået 

overdraget.
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4. Efter at have rådført sig med Udvalget for Risikovurdering, Udvalget for Socioøkonomisk 

Analyse og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen fastlæg-

ger den administrerende direktør en procedure med hensyn til spørgsmål, der vedrører ar-

bejdstagerbeskyttelse. Denne procedure vedtages af bestyrelsen efter aftale med Kommis-

sionen.

Dette afsnit påvirker ikke de beføjelser, som Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 

Sundhed på Arbejdspladsen og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har fået tillagt.

Artikel 110

Formater og software til indsendelse af oplysninger til agenturet

Agenturet fastlægger formater, som det gør gratis tilgængelige, og software-pakker, som det giver 

adgang til på sin hjemmeside, til brug ved indsendelser til agenturet. Medlemsstater, producenter, 

importører, distributører eller downstream-brugere anvender disse formater og pakker ved deres 

indsendelser til agenturet i henhold til denne forordning. Agenturet skal navnlig give adgang til 

software-redskaber, der skal gøre det lettere at indsende alle oplysninger vedrørende stoffer, der er 

registreret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

I forbindelse med registrering anvendes IUCLID som format på det tekniske dossier, der er om-

handlet i artikel 10, litra a). Agenturet samordner den videre udvikling af dette format med Organi-

sationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) for at sikre størst mulig harmonisering.
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AFSNIT XI

FORTEGNELSE OVER KLASSIFICERINGER OG MÆRKNINGER

Artikel 111

Anvendelsesområde

Dette afsnit finder anvendelse på:

a) stoffer, der skal registreres af en producent eller importør

b) de af artikel 1 i direktiv 67/548/EØF omfattede stoffer, der opfylder kriterierne for klassifi-

cering som farlige i henhold til nævnte direktiv, og som markedsføres enten som sådan el-

ler i et kemisk produkt i en koncentration, der er højere end de grænser, der er fastsat i di-

rektiv 1999/45/EF, hvor dette er relevant, og som gør, at produktet skal klassificeres som 

farligt.

Artikel 112

Forpligtelse til at underrette agenturet

1. Enhver producent eller importør eller gruppe af producenter eller importører, der markeds-

fører et stof, der falder ind under artikel 111, skal meddele agenturet følgende oplysninger, 

således at de kan optages i fortegnelsen i overensstemmelse med artikel 113, medmindre 

de er indsendt som del af registreringen:

a) producentens identitet eller identiteten af den importør, der er ansvarlig for at mar-

kedsføre stoffet/stofferne, som angivet i punkt 1 i bilag VI
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b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i punkt 2.1-2.3.4 i bilag VI

c) stoffets/stoffernes fareklassifikation, jf. artikel 4 og 6 i direktiv 67/548/EØF

d) stoffets/stoffernes faremærkning i henhold til artikel 23, litra c)-f), i direktiv 

67/548/EØF

e) specifikke koncentrationsgrænser, hvis dette er relevant, i henhold til artikel 4, stk. 4, 

i direktiv 67/548/EØF og artikel 4-7 i direktiv 1999/45/EF.

2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i forskellige indgange for det samme stof i fortegnel-

sen, skal anmeldere og registranter gøre deres bedste for at nå til enighed om, hvordan stof-

fet skal indføres i fortegnelsen.

3. De oplysninger, der er anført i stk. 1, ajourføres af anmelderen/anmelderne, når

a) der frembringes nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, der fører til en æn-

dring af stoffets klassificering og mærkning

b) anmeldere og registranter af forskellige indgange for et enkelt stof når til enighed i 

overensstemmelse med stk. 2.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 195
DG C I DA

Artikel 113

Fortegnelse over klassificeringer og mærkninger

1. Agenturet opretter og vedligeholder i form af en database en fortegnelse over klassificerin-

ger og mærkninger med angivelse af de oplysninger, der er nævnt i artikel 112, stk. 1, både 

for oplysninger meddelt i henhold til artikel 112, stk. 1, og for oplysninger indsendt som 

del af en registrering. Oplysningerne, jf. artikel 118, stk. 1, i denne database skal være of-

fentligt tilgængelige. Agenturet skal sikre anmeldere og registranter, der i overensstemmel-

se med artikel 29, stk. 1, har indsendt oplysninger om et stof, adgang til andre data om 

samme stof i fortegnelsen.

Agenturet skal opdatere fortegnelsen, når det modtager opdaterede oplysninger i overens-

stemmelse med artikel 112, stk. 3.

2. Ud over de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, registrerer agenturet, når det er relevant, ud 

for hver stofindgang:

a) om der for denne indgangs vedkommende findes en harmoniseret klassificering og 

mærkning på fællesskabsplan ved optagelse i bilag I til direktiv 67/548/EØF

b) om det er en indgang, der er en fælles indgang for registranter af det samme stof, jf.

artikel 11, stk. 1

c) om denne indgang adskiller sig fra en anden indgang i fortegnelsen for det samme 

stof

d) registreringsnummeret/-numrene, hvis et sådant eller sådanne foreligger.
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Artikel 114

Harmonisering af klassificering og mærkning

1. Harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer på fællesskabsniveau skal fra den ...*

normalt tilføjes i bilag I til direktiv 67/548/EØF for stoffer, der klassificeres som kræft-

fremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3 eller som et stof, 

der kan give overfølsomhed ved indånding (luftvejsallergen). Der kan endvidere på ad hoc-

basis i bilag I til direktiv 67/548/EØF tilføjes harmoniseret klassificering og mærkning for 

andre effekter, hvis der foreligger en begrundelse for, at der er behov for en indsats på fæl-

lesskabsplan. Med henblik herpå kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne frem-

sende forslag til agenturet om harmoniseret klassificering og mærkning i overensstemmel-

se med bilag XV.

2. Udvalget for Risikovurdering vedtager en udtalelse om forslaget og giver de berørte parter 

mulighed for at kommentere det. Agenturet skal fremsende denne udtalelse og eventuelle 

kommentarer til Kommissionen, der træffer afgørelse i overensstemmelse med artikel 4, 

stk. 3, i direktiv 67/548/EØF.

Artikel 115

Overgangsordninger

Forpligtelserne i artikel 112 finder anvendelse fra den ...**.

  

* datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
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AFSNIT XII

INFORMATION

Artikel 116

Rapporter

1. Hvert femte år fremsender medlemsstaterne til Kommissionen en rapport om, hvorledes 

denne forordning fungerer på deres respektive områder, herunder med hensyn til vurderin-

ger og håndhævelse, jf. artikel 126.

Den første rapport fremsendes senest den ...*.

2. Hvert femte år fremsender agenturet en rapport til Kommissionen om, hvorledes denne for-

ordning fungerer. I rapporten medtager agenturet oplysninger om fælles indsendelse af op-

lysninger i overensstemmelse med artikel 11 og en oversigt over de forklaringer, der er gi-

vet i forbindelse med separate indsendelser af oplysninger.

Den første rapport fremsendes senest den ...**.

3. Hvert femte år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er gjort 

med gennemførelsen af denne forordning, herunder de oplysninger, der er omhandlet i 

stk. 1 og 2.

Den første rapport offentliggøres senest den ...***.

  

* tre år efter denne forordnings ikrafttræden.
** fire år efter denne forordningen ikrafttræden.
*** fem år efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 117

Adgang til oplysninger

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 finder anvendelse på de do-

kumenter, der er i agenturets besiddelse.

2. Videregivelse af følgende oplysninger anses normalt for at undergrave beskyttelsen af den 

berørte persons kommercielle interesser:

a) detaljerede oplysninger om et kemisk produkts fulde sammensætning

b) et stofs eller et kemisk produkts nøjagtige anvendelse eller funktion

c) den nøjagtige mængde af det stof eller kemiske produkt, der fremstilles eller mar-

kedsføres

d) forbindelserne mellem en producent eller importør og hans downstream-brugere.

Hvis en øjeblikkelig indsats er vigtig for at beskytte menneskers sundhed eller sikkerhed 

eller miljøet, som f.eks. i nødsituationer, kan agenturet frigive de i dette stykke omhandle-

de oplysninger.

3. Bestyrelsen vedtager de praktiske ordninger for gennemførelsen af forordning (EF) 

nr. 1049/2001 senest den ...*. 

4. Beslutninger truffet af agenturet i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001 kan 

gøres til genstand for en klage til ombudsmanden eller en sag for Domstolen på de betin-

gelser, der er fastsat i traktatens artikel 195 og 230.

  

* 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden.
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Artikel 118

Elektronisk offentlig adgang

1. Følgende oplysninger om stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler, der er i 

agenturets besiddelse, offentliggøres vederlagsfrit via internettet i overensstemmelse med 

artikel 76, stk. 2, litra d):

a) stoffets handelsnavn/handelsnavne

b) navn i IUPAC-nomenklaturen for farlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis det er relevant

d) stoffets klassificering og mærkning

e) de fysisk-kemiske data om stoffet samt data om stoffets nedbrydning og skæbne i 

miljøet

f) resultaterne af samtlige toksikologiske og økotoksikologiske undersøgelser

g) enhver DNEL-værdi (derived no-effect level) eller PNEC-værdi (predicted no-effect 

concentration) fastsat i overensstemmelse med bilag I
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h) vejledning i sikker anvendelse i overensstemmelse med punkt 4 og 5 i bilag VI

i) hvis påkrævet i henhold til bilag IX eller X, de analysemetoder, der gør det muligt at 

spore et farligt stof efter dets udledning til miljøet såvel som at bestemme menne-

skers direkte eksponering for dette stof.

2. Følgende oplysninger om stoffer som sådan, i kemiske produkter eller i artikler offentlig-

gøres vederlagsfrit via internettet i overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, litra d), undta-

gen hvis den part, der har indsendt oplysningerne, også har indsendt en begrundelse i over-

ensstemmelse med artikel 10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet, hvori det forklares, 

hvorfor en offentliggørelse vil være potentielt skadelig for registrantens eller en anden be-

rørt parts kommercielle interesser:

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 

identiteten af urenheder og/eller tilsætningsstoffer, som man ved er farlige

b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 

1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof er registreret

c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 

der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f)

d) andre oplysninger end dem, der er anført i stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet.
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Artikel 119

Samarbejde med tredjelande og internationale organisationer

Uanset artikel 117 og 118 kan oplysninger modtaget af agenturet i medfør af denne forordning vide-

regives til regeringen eller en national myndighed i et tredjeland eller til en international organisati-

on i henhold til en aftale indgået mellem Fællesskabet og den pågældende tredjepart under Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 304/2003 af 28. januar 2003 om eksport og import af 

farlige kemikalier1 eller under traktatens artikel 181a, stk. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) formålet med aftalen er samarbejde om gennemførelse eller forvaltning af lovgivning ved-

rørende kemikalier, der er omfattet af denne forordning

b) den pågældende tredjepart beskytter de fortrolige oplysninger i henhold til en gensidig af-

tale.

AFSNIT XIII

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Artikel 120

Udpegelse

Medlemsstaterne udpeger den eller de kompetente myndigheder, der skal være ansvarlige for at ud-

føre de opgaver, som de kompetente myndigheder tildeles i henhold til denne forordning, og for 

samarbejdet med Kommissionen og agenturet om gennemførelsen af denne forordning. Medlems-

staterne stiller tilstrækkelige ressourcer til rådighed for de kompetente myndigheder, og disse res-

sourcer skal sammen med andre til rådighed værende ressourcer sætte dem i stand til at udføre deres 

opgaver i henhold til denne forordning rettidigt og effektivt.

  

1 EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) 
nr. 775/2004 (EUT L 123 af 27.4.2004, s. 27).
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Artikel 121

Samarbejde mellem de kompetente myndigheder

De kompetente myndigheder skal samarbejde med hinanden om udførelsen af deres opgaver i hen-

hold til denne forordning og yde de kompetente myndigheder i andre medlemsstater al nødvendig 

og nyttig støtte med henblik herpå.

Artikel 122

Formidling af oplysninger til offentligheden om stoffers risici

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal informere offentligheden om de risici, som 

stoffer medfører, hvis dette anses for nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed 

eller miljøet. Kommissionen fastsætter retningslinjer efter den procedure, der er nævnt i artikel 132, 

stk. 3, med henblik på samordning af medlemsstaternes arbejde inden for disse aktiviteter.

Artikel 123

Andre opgaver

De kompetente myndigheder skal elektronisk til agenturet fremsende alle tilgængelige oplysninger, 

som de ligger inde med, om stoffer registreret i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, hvis dossi-

erer ikke indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i bilag VII, navnlig om, hvorvidt håndhævel-

ses- og overvågningsaktiviteterne har afsløret mistanke om risiko. Den kompetente myndighed 

ajourfører løbende disse oplysninger.
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Medlemsstaterne skal som supplement til de vejledende dokumenter, der leveres af agenturet i hen-

hold til artikel 76, stk. 2, litra f), etablere nationale helpdeske, der skal yde rådgivning til producen-

ter, importører, downstream-brugere og alle andre berørte parter med hensyn til deres respektive 

ansvar og forpligtelser i henhold til denne forordning, især i relation til registreringen af stoffer i 

overensstemmelse med artikel 12, stk. 1.

AFSNIT XIV

HÅNDHÆVELSE

Artikel 124

Medlemsstaternes opgaver

Medlemsstaterne opretholder en ordning med officiel kontrol og andre aktiviteter, der er hensigts-

mæssige under hensyntagen til forholdene.

Artikel 125

Sanktioner ved overtrædelse af bestemmelserne

Medlemsstaterne skal fastsætte sanktionsbestemmelser for overtrædelse af bestemmelserne i denne 

forordning og træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 

skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Med-

lemsstaterne anmelder disse sanktionsbestemmelser til Kommissionen senest den ...* og giver den 

omgående besked om enhver ændring af dem.

  

* 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 204
DG C I DA

Artikel 126

Rapportering

Den rapport, der er nævnt i artikel 116, stk. 1, skal for så vidt angår håndhævelse omfatte resultater-

ne af de officielle inspektioner, den overvågning, der har fundet sted, de fastsatte sanktioner og de 

øvrige foranstaltninger, der er truffet i rapporteringsperioden i henhold til artikel 124 og artikel 125. 

Forummet fastsætter de fælles emner, som rapporterne skal omfatte. Kommissionen stiller disse 

rapporter til rådighed for agenturet og forummet.

AFSNIT XV

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 127

Fri bevægelighed

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller forhindre fremstilling, import, markeds-

føring eller anvendelse af et stof som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel, der falder 

ind under denne forordnings anvendelsesområde og opfylder kravene i denne forordning, 

og, hvis det er relevant, fællesskabsretsakter vedtaget til gennemførelse af denne forord-

ning, jf. dog stk. 2.
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2. Intet i denne forordning er til hinder for, at medlemsstaterne opretholder eller fastsætter 

nationale regler om beskyttelse af arbejdstagere, menneskers sundhed og miljøet, der fin-

der anvendelse i de tilfælde, hvor denne forordning ikke sikrer harmonisering af kravene 

vedrørende fremstilling, markedsføring eller anvendelse.

Artikel 128

Sikkerhedsklausul

1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund til at mene, at en øjeblikkelig indsats er vigtig for 

at beskytte menneskers sundhed eller miljøet mod et stof som sådan, i et kemisk produkt 

eller i en artikel, selv om det opfylder kravene i denne forordning, kan den træffe passende 

foreløbige foranstaltninger. Medlemsstaten underretter omgående Kommissionen, agentu-

ret og de øvrige medlemsstater herom, idet den begrunder sin afgørelse og fremsender de 

videnskabelige eller tekniske oplysninger, som de foreløbige foranstaltninger er baseret på.

2. Kommissionen træffer afgørelse i henhold til proceduren i artikel 132, stk. 3, inden 60 da-

ge efter at være blevet underrettet af medlemsstaten. Denne afgørelse skal enten:

a) godkende de foreløbige foranstaltninger i en periode, der er nærmere angivet i afgø-

relsen, eller

b) kræve, at medlemsstaten ophæver den foreløbige foranstaltning.
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3. Hvis den foreløbige foranstaltning i tilfælde af en afgørelse som omhandlet i stk. 2, litra a), 

består i en begrænsning af markedsføringen eller anvendelsen af et stof, indleder den på-

gældende medlemsstat Fællesskabets begrænsningsprocedure ved at fremsende et dossier 

til agenturet i overensstemmelse med bilag XV inden tre måneder efter datoen for Kom-

missionens afgørelse.

4. I tilfælde af en afgørelse som omhandlet i stk. 2, litra a), tager Kommissionen stilling til, 

om det er nødvendigt at tilpasse denne forordning.

Artikel 129

Begrundelse for afgørelser

De kompetente myndigheder, agenturet og Kommissionen angiver en begrundelse for alle afgørel-

ser, som de træffer i henhold til denne forordning.

Artikel 130

Ændring af bilagene

Bilagene kan ændres efter proceduren i artikel 132, stk. 3.

Artikel 131

Gennemførelsesbestemmelser

De foranstaltninger, der er nødvendige for en effektiv gennemførelse af denne forordning, vedtages 

efter proceduren i artikel 132, stk. 3.
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Artikel 132

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 133

Overgangsforanstaltninger vedrørende agenturet

1. Kommissionen yder den nødvendige støtte til oprettelsen af agenturet.

2. Med henblik herpå og indtil den administrerende direktør er udnævnt i overensstemmelse 

med artikel 83, kan Kommissionen på agenturets vegne og med anvendelse af det budget, 

der er afsat til dette, udnævne personale, herunder en person, der midlertidigt skal varetage 

den administrerende direktørs administrative funktioner, og indgå andre kontrakter.
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Artikel 134

Overgangsbestemmelser vedrørende anmeldte stoffer

1. Anmodninger til anmeldere om at give den kompetente myndighed yderligere oplysninger 

i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 67/548/EØF anses for at være afgørelser vedtaget i 

overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 50.

2. Anmodninger til anmeldere om yderligere oplysninger om et stof i henhold til artikel 16, 

stk. 1, i direktiv 67/548/EØF anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med 

nærværende forordnings artikel 51.

Sådanne stoffer anses for at indgå i den rullende fællesskabshandlingsplan i overensstem-

melse med artikel 43, stk. 2, og anses for at være valgt i henhold til artikel 44, stk. 2, af den 

medlemsstat, hvis kompetente myndighed har anmodet om yderligere oplysninger i over-

ensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i direktiv 67/548/EØF.

Artikel 135

Overgangsforanstaltninger vedrørende eksisterende stoffer

1. Anmodninger til producenter og importører om at give Kommissionen oplysninger, der 

fremsættes i en kommissionsforordning i medfør af artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) 

nr. 793/93, anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende for-

ordnings artikel 51.
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Den kompetente myndighed for stoffet er den kompetente myndighed i den medlemsstat, 

der er udpeget som referent i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) 

nr. 793/93, og skal udføre opgaverne i artikel 45, stk. 3, og artikel 47 i denne forordning.

2. Anmodninger til producenter og importører om at give Kommissionen oplysninger, der 

fremsættes i en kommissionsforordning i medfør af artikel 12, stk. 2, i forordning (EØF) 

nr. 793/93, anses for at være afgørelser vedtaget i overensstemmelse med nærværende for-

ordnings artikel 51. Agenturet udpeger den kompetente myndighed for stoffet, der skal ud-

føre opgaverne i artikel 45, stk. 3, og artikel 47 i nærværende forordning.

3. En medlemsstat, hvis referent ikke senest den ...* har indsendt risikovurderingen og, når det 

er relevant, en strategi for begrænsning af disse risici i overensstemmelse med artikel 10, 

stk. 3, i forordning (EØF) nr. 793/93, skal:

a) dokumentere oplysninger om farer eller risici i overensstemmelse med bilag XV, 

del B, i denne forordning

b) anvende artikel 68, stk. 4, i nærværende forordning på grundlag af de oplysninger, 

der er nævnt i litra a), og

c) udarbejde dokumentation om, hvordan den mener, at alle andre identificerede risici 

vil kunne imødegås på andre måder end ved ændring af bilag XVII i nærværende 

forordning.

Ovennævnte oplysninger sendes til agenturet senest den ...**.

  

* 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
** 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 136

Overgangsbestemmelser vedrørende begrænsninger

1. Senest den ...* udarbejder Kommissionen om nødvendigt et udkast til ændring af bi-

lag XVII i overensstemmelse med en af følgende muligheder:

a) enhver risikovurdering og anbefalet strategi for risikobegrænsning, der er vedtaget på 

fællesskabsplan i henhold til artikel 11 i forordning (EØF) nr. 793/93, for så vidt den 

indeholder forslag til begrænsninger i overensstemmelse med afsnit VIII i denne for-

ordning, men for hvilken der endnu ikke er truffet nogen afgørelse i henhold til di-

rektiv 76/769/EØF

b) ethvert forslag, der er fremsendt til de relevante institutioner, men som endnu ikke er 

vedtaget, vedrørende indførelse af begrænsninger i henhold til direktiv 76/769/EØF.

2. Indtil den ...* skal ethvert dossier som nævnt i artikel 128, stk. 3, sendes til Kommissionen. 

Kommissionen udarbejder om nødvendigt et udkast til ændring af bilag XVII.

  

* 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 137

Revision

1. Kommissionen foretager senest den ...* en revision, hvor den vurderer, om forpligtelsen til 

at foretage en kemikaliesikkerhedsvurdering og dokumentere den i en kemikaliesikker-

hedsrapport bør udvides til også at omfatte stoffer, der ikke er omfattet af denne forpligtel-

se, fordi de ikke er underlagt kravet om registrering, eller er underlagt dette krav, men 

fremstilles eller importeres i mængder på under 10 tons pr. år. På grundlag af denne revisi-

on kan Kommissionen om nødvendigt forelægge forslag til lovgivning med henblik på at 

udvide denne forpligtelse.

2. Kommissionen kan forelægge forslag til lovgivning, så snart der kan fastlægges en praktisk 

og omkostningseffektiv måde til udvælgelse af polymerer til registrering på grundlag af so-

lide tekniske og anerkendte videnskabelige kriterier, og efter offentliggørelse af en rapport 

om følgende:

a) de risici, som polymerer indebærer i forhold til andre stoffer

b) et eventuelt behov for at registrere visse typer af polymerer under hensyntagen til på 

den ene side konkurrenceevne og innovation og på den anden side beskyttelsen af 

menneskers sundhed og miljøet.

  

* 12 år efter denne forordnings ikrafttræden.
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3. Den i artikel 116, stk. 3, omhandlede rapport om de erfaringer, der er gjort med denne for-

ordning, skal omfatte en gennemgang af kravene i forbindelse med registrering af stoffer, 

der kun fremstilles eller importeres i mængder fra 1-10 tons pr. år pr. producent eller im-

portør. På grundlag af denne gennemgang kan Kommissionen forelægge forslag til lovgiv-

ning med henblik på at ændre oplysningskravene for stoffer fremstillet eller importeret i 

mængder på fra 1-10 tons pr. år pr. producent eller importør, idet den tager hensyn til den 

seneste udvikling, f.eks. med hensyn til alternative forsøg og ((Q)SARs - (quantitative) 

structure activity relationships).

4. Kommissionen foretager en revision af bilag I, IV og V senest den ...* med henblik på, hvis 

det er hensigtsmæssigt, at foreslå ændringer heraf efter den procedure, der er nævnt i arti-

kel 132, stk. 3.

Artikel 138

Ophævelse

Direktiv 76/769/EØF og 91/155/EØF ophæves.

Direktiv 93/105/EF og 2000/21/EF samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) nr. 1488/94 ophæves 

med virkning fra den ...*.

Direktiv 93/67/EØF ophæves med virkning fra den ...**. 

Henvisninger til de ophævede retsakter gælder som henvisninger til denne forordning.

  

* 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** 14 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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Artikel 139

Ændring af direktiv 1999/45/EF

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves. 

Artikel 140

Ikrafttrædelse og anvendelse

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske 

Unions Tidende.

2. Afsnit II, III, V, VI, VII, XI og XII samt artikel 127 og 135 finder anvendelse fra den ...*.

3. Artikel 134 finder anvendelse fra den ...**. Artikel 135 finder anvendelse 12 måneder efter 

datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

4. Artikel 68-72 finder anvendelse fra den ...***.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

  

* 12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
** 14 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
*** 18 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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BILAG I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM VURDERING AF STOFFER

OG UDARBEJDELSE AF KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTER

0. INDLEDNING

0.1. Formålet med dette bilag er at fastlægge, hvordan producenter og importører skal vurdere 

og dokumentere, at risiciene i forbindelse med det stof, de producerer eller importerer, er 

tilstrækkeligt kontrolleret under dets produktion og deres egen (egne) anvendelse(r), og at 

andre længere nede i leverandørkæden er i stand til at kontrollere risiciene tilstrækkeligt.

0.2. Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal udarbejdes af en eller flere kompetente personer 

med tilstrækkelig erfaring og uddannelse, herunder genopfriskningskurser.

0.3. En producents kemikaliesikkerhedsvurdering skal omfatte fremstillingen af et stof og alle 

identificerede anvendelser. En importørs kemikaliesikkerhedsvurdering skal omfatte alle 

identificerede anvendelser. Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal omfatte anvendelsen af 

stoffet som sådan (herunder alle væsentlige urenheder og tilsætningsstoffer), i et kemisk 

produkt og i en artikel, som defineret ved de identificerede anvendelser. Vurderingen skal 

omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, der følger af fremstillingen og de identificere-

de anvendelser. Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal baseres på en sammenholdelse af 

stoffets potentielle negative virkninger med den kendte eller rimeligt forudsigelige ekspo-

nering af mennesker og/eller miljø for stoffet under hensyntagen til gennemførte og anbe-

falede risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold.
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0.4. Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber kan forven-

tes at ligne hinanden eller følge samme mønster på grund af strukturel lighed, kan betragtes 

som en gruppe eller "kategori" af stoffer. Finder producenten eller importøren, at kemika-

liesikkerhedsvurderingen for ét stof er tilstrækkelig til at vurdere og dokumentere, at risici-

ene fra et andet stof eller en gruppe eller "kategori" af stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, 

kan han anvende denne kemikaliesikkerhedsvurdering for det andet stof eller den anden 

gruppe eller "kategori" af stoffer. Producenten eller importøren skal forelægge en begrun-

delse herfor.

0.5. Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal baseres på de oplysninger om stoffet, der findes i det 

tekniske dossier, og andre tilgængelige og relevante oplysninger. De producenter eller im-

portører, der indsender et forslag til forsøg i henhold til bilag IX og X, skal angive dette 

under den relevante overskrift i kemikaliesikkerhedsrapporten. Foreliggende oplysninger 

fra vurderinger foretaget i henhold til andre internationale og nationale programmer skal 

medtages. Hvis der findes vurderinger udført i henhold til fællesskabslovgivningen (f.eks. 

risikovurderinger udført efter forordning (EØF) nr. 793/93), skal disse, når det er relevant, 

tages i betragtning ved udarbejdelsen af kemikaliesikkerhedsrapporten og afspejles i den-

ne. Afvigelser fra sådanne vurderinger skal begrundes.

De oplysninger, der skal tages i betragtning, vedrører således stoffets farlighed, ekspone-

ring forårsaget af produktion eller import, identificerede anvendelser af stoffet, anvendel-

sesforhold og de risikohåndteringsforanstaltninger, der anvendes, eller som anbefales til 

downstream-brugere.
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I henhold til bilag XI, punkt 3, kan det i nogle tilfælde være unødvendigt at fremskaffe 

manglende oplysninger, da de risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, der 

er nødvendige for at kontrollere en velkarakteriseret risiko, også kan være tilstrækkelige til 

at kontrollere andre potentielle risici, der derfor ikke behøver en præcis karakterisering.

Hvis producenten eller importøren anser det for nødvendigt med yderligere oplysninger for 

at udarbejde kemikaliesikkerhedsrapporten, og disse oplysninger kun kan fremskaffes ved 

udførelse af forsøg i overensstemmelse med bilag IX eller X, skal han indsende forslag til 

en teststrategi tillige med en begrundelse for, at han finder sådanne supplerende oplysnin-

ger nødvendige, og angive dette under den pågældende overskrift i kemikaliesikkerheds-

rapporten. Mens han afventer resultaterne af de yderligere forsøg, skal han i kemikaliesik-

kerhedsrapporten angive og i det opstillede eksponeringsscenarie inddrage de midlertidige 

risikohåndteringsforanstaltninger, som han har iværksat, samt dem, som han anbefaler til 

downstream-brugere, med henblik på at håndtere de risici, der undersøges.

0.6. Producentens eller importørens kemikaliesikkerhedsrapport for et stof skal omfatte følgen-

de trin i overensstemmelse med de respektive punkter i dette bilag:

1. Vurdering af farlighed for menneskers sundhed

2. Vurdering af de fysisk-kemiske egenskabers farlighed for menneskers sundhed

3. Vurdering af farlighed for miljøet

4. PBT- og vPvB-vurdering
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Hvis producenten eller importøren som resultat af trin 1-4 konkluderer, at stoffet eller det 

kemiske produkt opfylder kriterierne for klassificering som farligt efter direktiv 

67/548/EØF eller 1999/45/EF eller må betegnes som PBT eller vPvB, skal 

kemikaliesikkerhedsrapporten desuden omfatte følgende trin:

5. Eksponeringsvurdering

5.1. Udvikling af eksponeringsscenarie(r) eller, når det er relevant, udvikling af 

relevante anvendelses- og eksponeringskategorier

5.2. Eksponeringsberegning

6. Risikokarakterisering

Alle relevante oplysninger, der har været anvendt til besvarelse af ovennævnte punkter, 

skal sammenfattes under den pågældende overskrift i kemikaliesikkerhedsrapporten 

(punkt 7).

0.7. Hovedelementet i kemikaliesikkerhedsrapportens eksponeringsafsnit er beskrivelsen af det 

eller de eksponeringsscenarier, der er gennemført med henblik på producentens produktion 

og producentens eller importørens egen anvendelse, og det eller de eksponeringsscenarier, 

som producenten eller importøren anbefaler gennemført med henblik på den eller de identi-

ficerede anvendelser.

Et eksponeringsscenarie er en beskrivelse af, hvordan stoffet fremstilles eller anvendes 

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

downstream-brugere at styre eksponeringen af mennesker og miljø. Det indeholder en be-

skrivelse af både de risikohåndteringsforanstaltninger og de anvendelsesforhold, som pro-

ducenten eller importøren har gennemført eller anbefaler downstream-brugere at gennem-

føre.
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Hvis stoffet bringes på markedet, skal det eller de relevante eksponeringsscenarier, herun-

der risikohåndteringsforanstaltningerne og anvendelsesforholdene, medtages i et bilag til 

sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med bilag II.

0.8. Den nødvendige detaljeringsgrad i beskrivelsen af et eksponeringsscenarie varierer betyde-

ligt fra sag til sag afhængigt af stoffets anvendelse, af dets farlige egenskaber samt af de 

oplysninger, producenten eller importøren har til rådighed. Eksponeringsscenarier kan be-

skrive hensigtsmæssige risikohåndteringsforanstaltninger for flere forskellige processer el-

ler anvendelser af et stof. Et eksponeringsscenarie kan således omfatte en lang række for-

skellige processer eller anvendelser. Eksponeringsscenarier, der omfatter en lang række 

processer eller anvendelser, kan benævnes eksponeringskategorier. Når der efterfølgende i 

dette bilag og i bilag II tales om eksponeringsscenarier, omfatter det også eksponeringska-

tegorier, hvis sådanne er udviklet.

0.9. Når oplysninger ikke er obligatoriske i henhold til bilag XI, skal dette angives under den 

relevante overskrift i kemikaliesikkerhedsrapporten, og der skal henvises til begrundelsen i 

det tekniske dossier. Det forhold, at oplysninger ikke er obligatoriske, skal ligeledes angi-

ves i sikkerhedsdatabladet.

0.10. For særlige virkninger såsom ozonnedbrydning, potentiale for fotokemisk ozondannelse, 

stærk lugt og afsmag, hvor procedurerne i punkt 1-6 ikke kan anvendes, skal der ske en in-

dividuel risikovurdering i hvert enkelt tilfælde, og producenten eller importøren skal give 

en fuldstændig beskrivelse og begrundelse vedrørende sådanne vurderinger i kemikaliesik-

kerhedsrapporten og en sammenfatning heraf i sikkerhedsdatabladet.
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0.11. Når risikoen ved brugen af et eller flere stoffer, der indgår i et bestemt kemisk produkt 

(f.eks. legeringer) vurderes, skal der tages hensyn til, hvordan bestanddelene er bundet i 

den kemiske matrice.

0.12. Når de i dette bilag beskrevne metoder ikke er egnede, skal anvendte alternative metoder 

beskrives detaljeret og begrundes i kemikaliesikkerhedsrapporten.

0.13. Del A af kemikaliesikkerhedsrapporten skal indeholde en erklæring om, at producenten 

eller importøren har gennemført de risikohåndteringsforanstaltninger, der beskrives i de re-

levante eksponeringsscenarier med henblik på producentens eller importørens egne anven-

delser, og at eksponeringsscenarierne for de identificerede anvendelser er meddelt distribu-

tører og downstream-brugere i sikkerhedsdatabladet.

1. VURDERING AF FARLIGHED FOR MENNESKERS SUNDHED

1.0. Indledning

1.0.1. Formålet med vurderingen af farligheden for menneskers sundhed er:

– at fastlægge stoffets klassificering og mærkning efter direktiv 67/548/EØF og

– at fastsætte de niveauer for menneskers eksponering for stoffet, der ikke bør over-

skrides. Dette eksponeringsniveau betegnes det afledte nuleffektniveau (DNEL).
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1.0.2. Vurderingen af farligheden for menneskers sundhed skal omfatte stoffets toksikokinetiske 

profil (dvs. absorption, metabolisme, fordeling og eliminering) og følgende effekttyper: 

1) akutte virkninger (akut toksicitet, irritation og ætsende virkning, 2) sensibilisering, 3) 

toksicitet ved gentagen dosering og 4) CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, 

mutagenicitet og reproduktionstoksicitet). På grundlag af alle foreliggende oplysninger 

skal andre virkninger tages i betragtning, når det er nødvendigt.

1.0.3. Farevurderingen skal bestå af følgende fire trin:

Trin 1. Evaluering af oplysninger fra studier, der ikke omfatter mennesker

Trin 2. Evaluering af oplysninger om effekter på mennesker

Trin 3. Klassificering og mærkning

Trin 4. Fastsættelse af DNEL-værdier

1.0.4. De tre første trin skal gennemføres for hver effektparameter, om hvilken der foreligger op-

lysninger, og de anføres under det relevante punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten og 

sammenfattes, når det kræves i overensstemmelse med artikel 31, i sikkerhedsdatabladet i 

punkt 2 og 11.

1.0.5. For effektparametre, for hvilke der ikke foreligger relevante oplysninger, anføres i det på-

gældende punkt "Disse oplysninger foreligger ikke". En begrundelse, herunder henvisning 

til den litteratursøgning, der er foretaget, skal indgå i det tekniske dossier.
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1.0.6. Trin 4 i vurderingen af farligheden for menneskers sundhed skal gennemføres ved at samle 

resultaterne af de tre første trin og skal anføres under det relevante punkt i kemikaliesik-

kerhedsrapporten og sammenfattes i punkt 8.1 i sikkerhedsdatabladet.

1.1. Trin 1: Evaluering af oplysninger fra studier, der ikke omfatter mennesker

1.1.1. Evalueringen af oplysninger fra studier, der ikke omfatter mennesker, omfatter:

– fareidentifikation for effekten på grundlag af alle foreliggende oplysninger fra studi-

er, der ikke omfatter mennesker

– bestemmelse af det kvantitative dosis-respons-forhold (koncentration-effekt-forhold).

1.1.2. Kan det kvantitative dosis-respons-forhold (koncentration-effekt-forhold) ikke bestemmes, 

skal dette begrundes, og der skal foretages en semi-kvantitativ eller kvalitativ analyse. For 

eksempel kan det kvantitative dosis-respons-forhold (koncentration-effekt-forhold) for 

akutte virkninger sædvanligvis ikke bestemmes på grundlag af et forsøg udført i overens-

stemmelse med forsøgsmetoderne i Kommissionens forordning som angivet i artikel 13, 

stk. 2. I så fald er det tilstrækkeligt at bestemme, om og i hvilket omfang stoffets iboende 

egenskaber gør det i stand til at fremkalde effekten.

1.1.3. Alle oplysninger fra studier, der ikke omfatter mennesker, og som er anvendt til vurdering 

af en given effekt på mennesker og til bestemmelse af dosis-respons-forholdet (koncentra-

tion-effekt-forholdet), skal præsenteres kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabel-

ler, hvor der skelnes mellem in vitro-data, in vivo-data og øvrige oplysninger. De relevante 

forsøgsresultater (f.eks. LD50, NO(A)EL eller LO(A)EL) og forsøgsbetingelser (f.eks. for-

søgsvarighed og eksponeringsvej) og andre relevante oplysninger angives i internationalt 

anerkendte måleenheder for den pågældende effekt.



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

1.1.4. Foreligger der en undersøgelse, bør der udarbejdes et fyldestgørende resumé af den pågæl-

dende undersøgelse. Foreligger der flere undersøgelser vedrørende samme effekt, anvendes 

normalt, under hensyntagen til mulige variabler (f.eks. udførelse, tilstrækkelighed, for-

søgsorganismens relevans, resultaternes kvalitet osv.), den eller de undersøgelser, der viser 

den mest problematiske egenskab, til at fastsætte DNEL-værdierne, og der skal udarbejdes 

et fyldestgørende resumé af den eller de pågældende undersøgelser, der skal indgå i det 

tekniske dossier. Der vil blive krævet fyldestgørende resuméer af alle nøgledata, der er an-

vendt i farevurderingen. Hvis man ikke anvender den eller de undersøgelser, der viser den 

mest problematiske egenskab, skal der gives en fyldestgørende begrundelse herfor, som 

skal indgå i det tekniske dossier, ikke kun med hensyn til den anvendte undersøgelse, men 

til alle undersøgelser, der viser en mere problematisk egenskab, end den anvendte undersø-

gelse viser. Uanset om der er påvist en fare, er det vigtigt at overveje undersøgelsens vali-

ditet.

1.2. Trin 2: Evaluering af oplysninger om effekter på mennesker

Foreligger der ingen oplysninger om effekter på mennesker, skal dette afsnit indeholde er-

klæringen "Der foreligger ingen oplysninger om effekter på mennesker". Hvis der forelig-

ger oplysninger om effekter på mennesker, skal de præsenteres, om muligt i tabelform.

1.3. Trin 3: Klassificering og mærkning

1.3.1. Den passende klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548/EØF skal an-

gives og begrundes. Eventuelle specifikke koncentrationsgrænser, der følger af anvendel-

sen af artikel 4, stk. 4, i direktiv 67/548/EØF og artikel 4-7 i direktiv 1999/45/EF skal an-

gives og, hvis de ikke indgår i bilag I til direktiv 67/548/EØF, begrundes. Vurderingen bør 

altid indeholde en erklæring om, hvorvidt stoffet opfylder eller ikke opfylder kriterierne i 

direktiv 67/548/EØF for CMR, kategori 1 og 2.
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1.3.2. Hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med hensyn 

til en bestemt effektparameter, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger el-

ler afgørelser, han har truffet som følge heraf.

1.4. Trin 4: Fastsættelse af DNEL-værdi(er)

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 og 2 for stoffet fastsættes en eller flere DNEL-værdier, 

der afspejler eksponeringens forventede vej(e), varighed og hyppighed. For nogle effektpa-

rametre, navnlig mutagenicitet og kræftfremkaldende egenskaber, vil de foreliggende op-

lysninger muligvis ikke give mulighed for at bestemme en tærskel og dermed en DNEL-

værdi. Hvis eksponeringsscenariet (-scenarierne) berettiger det, kan en enkelt DNEL-værdi 

være tilstrækkelig. Under hensyntagen til de foreliggende oplysninger og eksponeringssce-

nariet (-scenarierne) i punkt 9 i kemikaliesikkerhedsrapporten, kan det dog være nødven-

digt at fastsætte forskellige DNEL-værdier for hver relevant befolkningsgruppe (f.eks. ar-

bejdstagere, forbrugere og personer udsat for indirekte eksponering via miljøet) og eventu-

elt også for visse sårbare grupper af befolkningen (f.eks. børn, gravide kvinder) samt for 

forskellige eksponeringsveje. Der skal gives en fyldestgørende begrundelse bl.a. for valget 

af anvendte oplysninger, eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og varighed og hyp-

pighed af eksponeringen for det stof, som DNEL-værdien gælder for. Hvis der er mere end 

én sandsynlig eksponeringsvej, skal der fastsættes en DNEL-værdi for hver eksponerings-

vej samt for eksponering ad alle veje tilsammen. Ved fastsættelsen af DNEL-værdien skal 

bl.a. følgende faktorer tages i betragtning:
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a) usikkerheden bl.a. som følge af variation i forsøgsdata og variation inden for og mel-

lem arterne

b) virkningens art og alvor

c) sensitiviteten hos den befolkningsgruppe, som de kvantitative og/eller kvalitative op-

lysninger om eksponering gælder for.

1.4.2. Kan der ikke fastsættes en DNEL-værdi, skal dette angives tydeligt og begrundes fyldest-

gørende.

2. FYSISK-KEMISK FAREVURDERING

2.1. Formålet med farevurderingen i relation til fysisk-kemiske egenskaber er at fastlægge et 

stofs klassificering og mærkning i henhold til direktiv 67/548/EØF.

2.2. De potentielle virkninger for menneskers sundhed skal som minimum vurderes for følgen-

de fysisk-kemiske egenskaber:

– eksplosionsfare

– brandfare

– brandnærende egenskaber.

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med hensyn 

til en bestemt effektparameter, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger el-

ler afgørelser, han har truffet som følge heraf.
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2.3. Vurderingen af hver effektparameter beskrives under det pågældende punkt i kemikalie-

sikkerhedsrapporten (punkt 7) og sammenfattes, når det kræves i overensstemmelse med 

artikel 31, i sikkerhedsdatabladet i punkt 2 og 9.

2.4. For hver fysisk-kemisk egenskab skal vurderingen omfatte en bedømmelse af stoffets ibo-

ende evne til at fremkalde virkningen ved fremstilling og identificerede anvendelser.

2.5. Den passende klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548/EØF angives 

og begrundes.

3. VURDERING AF MILJØFARLIGHED

3.0. Indledning

3.0.1. Formålet med vurderingen af et stofs miljøfarlighed er at fastlægge stoffets klassificering 

og mærkning efter direktiv 67/548/EØF samt at bestemme den stofkoncentration, under 

hvilken der ikke forventes negative virkninger på det relevante delmiljø. Denne koncentra-

tion kaldes den beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

3.0.2. Vurderingen af miljøfarligheden skal omfatte de potentielle virkninger på miljøet omfat-

tende 1) det akvatiske delmiljø (herunder sediment), 2) det terrestriske delmiljø og 3) det 

atmosfæriske delmiljø, herunder de potentielle virkninger, der kan opstå 4) via ophobning i 

fødekæden. Endvidere skal de potentielle virkninger på 5) spildevandsbehandlingsanlægs 

mikrobiologiske aktivitet tages i betragtning. Vurderingen af virkningerne på hvert af disse 

fem delmiljøer skal beskrives under det relevante punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten 

(punkt 7) og, når det kræves i overensstemmelse med artikel 31, sammenfattes i sikker-

hedsdatabladet i punkt 2 og 12.
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3.0.3. For delmiljøer, for hvilke der ikke foreligger relevante oplysninger, anføres i det pågæl-

dende punkt af kemikaliesikkerhedsrapporten "Disse oplysninger foreligger ikke". En be-

grundelse, herunder henvisning til den litteratursøgning, der er foretaget, skal indgå i det 

tekniske dossier. For delmiljøer, for hvilke der foreligger oplysninger, men for hvilke pro-

ducenten eller importøren ikke finder det nødvendigt at foretage en farevurdering, skal 

producenten eller importøren give en begrundelse, med henvisning til relevante oplysnin-

ger, under det relevante punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten (punkt 7) og, når det kræves 

i overensstemmelse med artikel 31, en sammenfatning i punkt 12 i sikkerhedsdatabladet.

3.0.4. Farevurderingen skal bestå af følgende tre trin, der alle skal være tydeligt identificeret i 

kemikaliesikkerhedsrapporten:

Trin 1. Evaluering af oplysninger

Trin 2. Klassificering og mærkning

Trin 3. Fastsættelse af PNEC.

3.1. Trin 1: Evaluering af oplysninger

3.1.1. Evalueringen af alle foreliggende oplysninger skal omfatte:

– fareidentifikation på grundlag af alle foreliggende oplysninger

– bestemmelse af det kvantitative dosis-respons-forhold (koncentration-effekt-forhold).
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3.1.2. Kan det kvantitative dosis-respons-forhold (koncentration-effekt-forhold) ikke bestemmes, 

skal dette begrundes, og der skal foretages en semi-kvantitativ eller kvalitativ analyse.

3.1.3. Alle oplysninger, der er anvendt til vurdering af virkningerne på et specifikt delmiljø, skal 

præsenteres kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabeller. De relevante forsøgsre-

sultater (f.eks. LC50 eller NOEC) og forsøgsbetingelser (f.eks. forsøgsvarighed og ekspo-

neringsvej) og andre relevante oplysninger skal angives i internationalt anerkendte måle-

enheder for den pågældende virkning.

3.1.4. Alle oplysninger, der er anvendt til vurdering af stoffets skæbne i miljøet, skal præsenteres 

kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabeller. De relevante forsøgsresultater og for-

søgsbetingelser og andre relevante oplysninger skal angives i internationalt anerkendte må-

leenheder for den pågældende parameter.

3.1.5. Foreligger der en undersøgelse, bør der udarbejdes et fyldestgørende resumé af den pågæl-

dende undersøgelse. Foreligger der flere undersøgelser vedrørende samme effekt, anvendes 

den eller de undersøgelser, der viser den mest problematiske egenskab, som grundlag for 

konklusionen, og der udarbejdes et fyldestgørende resumé af den eller de pågældende un-

dersøgelser, der skal indgå i det tekniske dossier. Der vil blive krævet fyldestgørende re-

suméer af alle nøgledata, der er anvendt i farevurderingen. Hvis man ikke anvender den el-

ler de undersøgelser, der viser den mest problematiske egenskab, skal der gives en fyldest-

gørende begrundelse herfor, som skal indgå i det tekniske dossier, ikke kun med hensyn til 

den anvendte undersøgelse, men til alle undersøgelser, der viser en mere problematisk 

egenskab, end den anvendte undersøgelse viser. For stoffer, for hvilke ingen af de forelig-

gende undersøgelser påviser en fare, bør der foretages en overordnet vurdering af alle un-

dersøgelsers validitet.
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3.2. Trin 2: Klassificering og mærkning

3.2.1. Den passende klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548/EØF skal an-

gives og begrundes. Eventuelle specifikke koncentrationsgrænser, der følger af anvendel-

sen af artikel 4, stk. 4, i direktiv 67/548/EØF og artikel 4-7 i direktiv 1999/45/EF skal an-

gives og, hvis de ikke indgår i bilag I til direktiv 67/548/EØF, begrundes.

3.2.2. Hvis oplysningerne er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med hensyn 

til et bestemt effektparameter, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger el-

ler afgørelser, han har truffet som følge heraf.

3.3. Trin 3: Fastsættelse af PNEC

3.3.1. På grundlag af de foreliggende oplysninger skal der fastsættes en PNEC for hvert delmiljø. 

PNEC kan beregnes ved at anvende en passende vurderingsfaktor på effektværdierne 

(f.eks. LC50 eller NOEC). En vurderingsfaktor angiver forskellen mellem effektværdier 

afledt fra laboratorieforsøg for et begrænset antal arter og PNEC for delmiljøet1.

3.3.2. Kan PNEC ikke bestemmes, skal dette angives tydeligt og begrundes fyldestgørende.

  

1 Det gælder generelt, at jo mere omfattende data der foreligger, og jo længere testvarigheden 
er, jo mindre er usikkerheden og vurderingsfaktoren. Der anvendes typisk en vurderingsfak-
tor 1 000 på den laveste af tre korttids-L(E)C50-værdier for arter, der repræsenterer forskel-
lige trofiske niveauer, og en faktor 10 på den laveste af tre langtids-NOEC-værdier for arter, 
der repræsenterer forskellige trofiske niveauer.
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4. PBT- OG VPVB-VURDERING

4.0. Indledning

4.0.1. Formålet med PBT- og vPvB-vurderingen er at bestemme, om stoffet opfylder kriterierne i 

bilag XIII, og i bekræftende fald at karakterisere de potentielle emissioner af stoffet. For 

stoffer, der opfylder PBT- og vPvB-kriterierne i bilag XIII, kan der ikke foretages en til-

strækkeligt pålidelig farevurdering vedrørende alle langtidsvirkninger i overensstemmelse 

med punkt 1 og 3 i dette bilag og en estimering af langtidsudsættelsen af mennesker og 

miljø efter punkt 5 (eksponeringsvurdering), trin 2 (eksponeringsberegning). Der må derfor 

foretages en separat PBT- og vPvB-vurdering.

4.0.2. PBT- og vPvB-vurderingen skal omfatte følgende to trin, der begge skal være tydeligt 

identificeret i kemikaliesikkerhedsrapportens del B, punkt 8:

Trin 1. Sammenholdelse med kriterierne

Trin 2. Karakterisering af emissioner

Vurderingen skal endvidere sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i punkt 12.

4.1. Trin 1: Sammenholdelse med kriterierne

Denne del af PBT- og vPvB-vurderingen skal bestå af en sammenholdelse af de forelig-

gende oplysninger, der er indsendt som en del af det tekniske dossier, med kriterierne i bi-

lag XIII og en erklæring om, hvorvidt stoffet opfylder kriterierne eller ikke.
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Hvis de foreliggende oplysninger ikke er tilstrækkelige til at afgøre, om stoffet opfylder 

kriterierne i bilag XIII, skal anden dokumentation såsom overvågningsdata, der er tilgæn-

gelige for registranten, og som viser en tilsvarende grad af problematiske egenskaber, tages 

i betragtning i hvert enkelt tilfælde.

Hvis det tekniske dossier for en eller flere effektparametre kun indeholder oplysninger i 

henhold til kravene i bilag VII og VIII, skal registranten vurdere oplysninger, der er rele-

vante for screening for P-, B- og T-egenskaber, for at afgøre, om det er nødvendigt at 

fremskaffe yderligere oplysninger for at opfylde målet med PBT- og vPvB-vurderingen. 

Hvis det er nødvendigt at fremskaffe yderligere oplysninger, og dette vil kræve forsøg med 

hvirveldyr, skal registranten indsende et forslag til forsøg. Det er dog ikke nødvendigt at 

fremskaffe sådanne yderligere oplysninger, hvis registranten gennemfører eller anbefaler 

risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold, der er tilstrækkelige til at mulig-

gøre en undtagelse i henhold til punkt 3 i bilag XI fra testning, der er relevant for PBT og 

vPvB-vurderingen

4.2. Trin 2: Karakterisering af emissioner

Hvis stoffet opfylder kriterierne, skal der foretages en karakterisering af emissionerne om-

fattende de relevante dele af eksponeringsvurderingen som beskrevet i punkt 5. Karakteri-

seringen skal navnlig indeholde en vurdering af de mængder af stoffet, der afgives til for-

skellige delmiljøer under alle aktiviteter, der udøves af producenten eller importøren, og 

ved alle identificerede anvendelser, samt de sandsynlige eksponeringsveje for mennesker 

og miljø.
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5. EKSPONERINGSVURDERING

5.0. Indledning

Formålet med eksponeringsvurderingen er at foretage en kvantitativ eller kvalitativ bereg-

ning af den dosis/koncentration af stoffet, som mennesker og miljø bliver eller kan blive 

udsat for. Vurderingen skal omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, der følger af frem-

stillingen og de identificerede anvendelser, og skal omfatte enhver eksponering, der kan 

være forbundet med farer identificeret i punkt 1-4. Eksponeringsvurderingen skal omfatte 

følgende to trin, der begge skal være tydeligt identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Trin 1. Udvikling af et eller flere eksponeringsscenarier eller udvikling af relevante 

anvendelses- og eksponeringskategorier

Trin 2. Eksponeringsberegning.

Når det kræves, skal eksponeringsscenariet desuden medtages som beskrevet i artikel 31 i 

et bilag til sikkerhedsdatabladet.

5.1. Trin 1: Opstilling af eksponeringsscenarier
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5.1.1. Der skal udvikles eksponeringsscenarier som beskrevet i punkt 0.7 og 0.8. Eksponerings-

scenarier er kernen i kemikaliesikkerhedsvurderingsprocessen. Kemikaliesikkerhedsvurde-

ringsprocessen kan være iterativ. Den første vurdering baseres på det krævede minimum 

og alle tilgængelige fareoplysninger samt på den eksponeringsberegning, der svarer til de 

indledende antagelser vedrørende anvendelsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger 

(et indledende eksponeringsscenarie). Hvis de indledende antagelser fører til en risikoka-

rakterisering, der tyder på, at risiciene for menneskers sundhed og miljøet ikke er tilstræk-

keligt kontrolleret, vil der skulle gennemføres en iterativ proces med ændring af en eller 

flere faktorer i fare- eller eksponeringsvurderingen, indtil der kan påvises tilstrækkelig

kontrol. Udbygningen af farevurderingen kan kræve fremskaffelse af yderligere fareoplys-

ninger. Udbygningen af eksponeringsvurderingen kan indebære passende ændringer af an-

vendelsesforholdene eller risikohåndteringsforanstaltningerne i eksponeringsscenariet eller 

mere præcis eksponeringsberegning. Det eksponeringsscenarie, der følger af den endelige 

iteration (et endeligt eksponeringsscenarie), skal indgå i kemikaliesikkerhedsrapporten og 

medtages i et bilag til sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med artikel 31.

Det endelige eksponeringsscenarie skal beskrives under det relevante punkt i kemikaliesik-

kerhedsrapporten og medtages i et bilag til sikkerhedsdatabladet med en passende kort ti-

tel, der giver en kort generel beskrivelse af anvendelsen, jf. punkt 3.5 i bilag VI. Ekspone-

ringsscenarier skal omfatte enhver fremstilling i Fællesskabet og alle identificerede anven-

delser.

Eksponeringsscenariet skal navnlig, når det er relevant, indeholde en beskrivelse af:
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Anvendelsesforhold

– de processer, der indgår, herunder den fysiske form, hvori stoffet produceres, forar-

bejdes og/eller anvendes

– arbejdstagernes aktiviteter i forbindelse med processerne og varighed og hyppighed 

af deres eksponering for stoffet

– forbrugernes aktiviteter og varighed og hyppighed af deres eksponering for stoffet

– varighed og hyppighed af emissioner af stoffet til de forskellige delmiljøer og spilde-

vandsbehandlingsanlæg samt fortynding i recipientdelmiljøet.

Risikohåndteringsforanstaltninger

– håndteringsforanstaltninger med henblik på at reducere eller undgå direkte eller indi-

rekte eksponering af mennesker (herunder arbejdstagere og forbrugere) og de for-

skellige delmiljøer for stoffet

– affaldshåndteringsforanstaltninger med henblik på at reducere eller undgå ekspone-

ring af mennesker og miljø for stoffet ved affaldsbortskaffelse og/eller genanvendel-

se.

5.1.2. Når en producent, importør eller downstream-bruger søger om godkendelse til en specifik 

anvendelse, kræves der kun eksponeringsscenarier for den pågældende anvendelse og de 

efterfølgende stadier i livscyklussen.
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5.2. Trin 2: Eksponeringsberegning

5.2.1. Eksponeringen beregnes for hvert opstillet eksponeringsscenarie og beskrives under det 

relevante punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten og sammenfattes, når det kræves i over-

ensstemmelse med artikel 31, i et bilag til sikkerhedsdatabladet. Eksponeringsberegningen

skal bestå af tre elementer: 1) emissionsberegning; 2) vurdering af kemisk skæbne og ned-

brydningsveje; og 3) beregning af eksponeringsniveauer.

5.2.2. Emissionsberegningen skal medtage emissionerne fra alle relevante dele af stoffets livscy-

klus, der følger af fremstillingen og hver af de identificerede anvendelser. De livscyklus-

stadier, der følger af fremstillingen af stoffet, omfatter, hvor det er relevant, også affalds-

stadiet. De livscyklusstadier, der følger af de identificerede anvendelser, omfatter, hvor det 

er relevant, artiklers levetid og affaldsstadiet. Emissionsberegningen udføres under anta-

gelse af, at de i eksponeringsscenariet beskrevne risikohåndteringsforanstaltninger og an-

vendelsesforhold er gennemført.

5.2.3. Der skal foretages en karakterisering af den mulige nedbrydning og omdannelse eller de 

mulige reaktionsprocesser samt en estimering af fordeling og skæbne i miljøet.

5.2.4. Der skal foretages en beregning af eksponeringsniveauet for alle befolkningsgrupper (ar-

bejdstagere, forbrugere og personer, der risikerer at blive udsat indirekte gennem miljøet) 

og delmiljøer, for hvilke eksponeringen for stoffet kendes eller er rimeligt forudsigelig. 

Hver relevant eksponeringsvej for mennesker (inhalation, oral og dermal samt kombinatio-

ner af alle relevante eksponeringsveje og -kilder) skal være omfattet. Sådanne beregninger 

skal tage hensyn til variationer i eksponeringsmønstret alt efter tid og sted. Eksponerings-

beregningen skal navnlig tage hensyn til:

– korrekt målte repræsentative eksponeringsdata
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– væsentlige urenheder og tilsætningsstoffer i stoffet

– den mængde, hvori stoffet produceres og/eller importeres

– den mængde, der tilføres hver af de identificerede anvendelser

– gennemført eller anbefalet risikohåndtering, herunder graden af indeslutning

– eksponeringens varighed og hyppighed i overensstemmelse med anvendelsesforhol-

dene

– arbejdstagernes aktiviteter i forbindelse med processerne og varighed og hyppighed 

af deres eksponering for stoffet

– forbrugernes aktiviteter og varighed og hyppighed af deres eksponering for stoffet

– varighed og hyppighed af emissioner af stoffet til de forskellige delmiljøer samt for-

tynding i recipientdelmiljøet

– stoffets fysisk-kemiske egenskaber

– omdannelses- og/eller nedbrydningsprodukter

– de sandsynlige eksponeringsveje og potentialet for optagelse i mennesker
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– de sandsynlige frigivelsesveje til miljøet samt fordeling og nedbrydning og/eller om-

dannelse i miljøet (se også punkt 3, trin 1)

– eksponeringsskala (geografisk)

– matriceafhængig udledning/migration af stoffet.

5.2.5. Når der foreligger korrekt målte repræsentative eksponeringsdata, skal der lægges særlig 

vægt på disse ved eksponeringsvurderingen. Til beregning af eksponeringsniveauer kan der 

anvendes passende modeller. Relevante overvågningsdata for stoffer med analoge anven-

delses- og eksponeringsmønstre eller analoge egenskaber kan ligeledes tages i betragtning.

6. RISIKOKARAKTERISERING

6.1. For hvert eksponeringsscenarie skal der foretages en risikokarakterisering, der beskrives i 

det relevante punkt i kemikaliesikkerhedsrapporten.

6.2. Risikokarakteriseringen skal omfatte de befolkningsgrupper (eksponeret som arbejdstage-

re, forbrugere eller indirekte via miljøet og, når det er relevant, en kombination deraf) og 

delmiljøer, for hvilke eksponeringen for stoffet er kendt eller rimeligt forudsigelig, og gen-

nemføres under forudsætning af, at de risikohåndteringsforanstaltninger, der er beskrevet i 

eksponeringsscenarierne i punkt 5, er gennemført. Derudover skal den samlede miljørisiko, 

som stoffet repræsenterer, opgøres ved at samle resultaterne for de samlede udledninger, 

emissioner og tab fra alle kilder til alle delmiljøer.
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6.3. Risikokarakteriseringen skal bestå af:

– en sammenligning af eksponeringen af hver befolkningsgruppe, der med sikkerhed 

eller sandsynligvis vil blive eksponeret, med de relevante DNEL-værdier

– en sammenligning af den forventede miljøkoncentration i hvert delmiljø med PNEC-

værdierne og

– en vurdering af sandsynligheden og alvoren af de hændelser, der kan indtræde som 

følge af stoffets fysisk-kemiske egenskaber.

6.4. For ethvert eksponeringsscenarie kan risikoen for mennesker og miljø anses for tilstrække-

ligt kontrolleret i hele den livscyklus, der følger stoffets fremstilling og identificerede an-

vendelser, når:

– de i punkt 6.2 beregnede eksponeringsniveauer ikke overskrider de relevante DNEL-

eller PNEC-værdier, som bestemt i henholdsvis punkt 1 og 3, og

– sandsynligheden og alvoren af de hændelser, der kan indtræde som følge af stoffets 

fysisk-kemiske egenskaber som fastlagt i punkt 2, er ubetydelig.
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6.5. For de virkninger på mennesker og delmiljøer, for hvilke der ikke har kunnet fastsættes en 

DNEL- eller PNEC-værdi, skal der foretages en kvalitativ vurdering af sandsynligheden 

for, at virkningerne kan undgås, når eksponeringsscenariet realiseres.

For stoffer, der opfylder PBT- og vPvB-kriterierne, skal producenten eller importøren an-

vende de i punkt 5, trin 2, opnåede oplysninger, når han i virksomheden gennemfører risi-

kohåndteringsforanstaltninger, der gennem hele den livscyklus, der følger af stoffets frem-

stilling og identificerede anvendelser, minimerer eksponeringen af mennesker og miljø 

samt deres udsættelse for emissioner, og anbefaler sådanne foranstaltninger over for 

downstream-brugere.
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7. KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

Kemikaliesikkerhedsrapporten skal indeholde følgende punkter:

KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

DEL A

1. SAMMENFATNING AF RISIKOHÅNDTERINGSFORANSTALTNINGERNE

2. ERKLÆRING OM, AT RISIKOHÅNDTERINGSFORANSTALTNINGERNE ER GEN-

NEMFØRT

3. ERKLÆRING OM, AT RISIKOHÅNDTERINGSFORANSTALTNINGERNE ER VIDE-

REFORMIDLET

DEL B

1. STOFFETS IDENTITET OG FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

2. FREMSTILLING OG ANVENDELSER

2.1. Fremstilling
2.2. Identificerede anvendelser

2.3. Frarådede anvendelser
3. KLASSIFICERING OG MÆRKNING

4. EGENSKABER VEDRØRENDE SKÆBNE I MILJØET

4.1. Nedbrydning
4.2. Fordeling i miljøet

4.3. Bioakkumulering
4.4. Forgiftning via ophobning i fødekæden

5. VURDERING AF FARLIGHED FOR MENNESKERS SUNDHED

5.1. Toksikokinetik (absorption, metabolisme, fordeling og eliminering)
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KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

5.2. Akut toksicitet
5.3. Irritation

5.3.1. Hud
5.3.2. Øjne

5.3.3. Luftveje
5.4. Ætsende virkning

5.5. Sensibilisering

5.5.1. Hud

5.5.2. Luftveje

5.6. Toksicitet ved gentagen dosering

5.7. Mutagenicitet

5.8. Kræftfremkaldende egenskaber

5.9. Reproduktionstoksicitet

5.9.1. Virkninger på fertilitet

5.9.2. Udviklingstoksicitet
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KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

5.10. Andre virkninger

5.11. Fastsættelse af DNEL-værdier

6. VURDERING AF FYSISK-KEMISKE EGENSKABERS FARLIGHED FOR MENNE-

SKERS SUNDHED

6.1. Eksplosionsfare

6.2. Brandfare

6.3. Brandnærende egenskaber

7. VURDERING AF MILJØFARLIGHED

7.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

7.2. Det terrestriske delmiljø

7.3. Det atmosfæriske delmiljø

7.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet

8. PBT- OG VPVB-VURDERING

9. EKSPONERINGSVURDERING

9.1. [Titel på eksponeringsscenarie 1]

9.1.1. Eksponeringsscenarie

9.1.2. Eksponeringsberegning
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KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

9.2. [Titel på eksponeringsscenarie 2]

9.2.1. Eksponeringsscenarie

9.2.2. Eksponeringsberegning

[osv.]

10. RISIKOKARAKTERISERING

10.1. Titel på eksponeringsscenarie 1]

10.1.1. Menneskers sundhed

10.1.1.1. Arbejdstagere

10.1.1.2. Forbrugere

10.1.1.3. Indirekte eksponering af mennesker via miljøet

10.1.2. Miljø

10.1.2.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

10.1.2.2. Det terrestriske delmiljø

10.1.2.3. Det atmosfæriske delmiljø

10.1.2.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet
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KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTENS FORMAT

10.2. [Titel på eksponeringsscenario 2]

10.2.1. Menneskers sundhed

10.2.1.1. Arbejdstagere

10.2.1.2. Forbrugere

10.2.1.3. Indirekte eksponering af mennesker via miljøet

10.2.2. Miljø

10.2.2.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

10.2.2.2. Det terrestriske delmiljø

10.2.2.3. Det atmosfæriske delmiljø

10.2.2.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet

[osv.]

10.x. Samlet eksponering (fra alle relevante kilder til emission/afgivelse tilsammen)

10.x.1. Menneskers sundhed (for alle eksponeringsveje tilsammen)

10.x.1.1.

10.x.2. Miljø (for alle emissionskilder tilsammen)

10.x.2.1.
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BILAG II

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE

Dette bilag indeholder kravene til de sikkerhedsdatablade, der udleveres for et stof eller et kemisk 

produkt i henhold til artikel 31. Sikkerhedsdatabladet udgør et redskab, hvormed passende sikker-

hedsoplysninger om klassificerede stoffer og kemiske produkter, herunder oplysninger fra den eller 

de relevante kemikaliesikkerhedsrapporter, formidles ned gennem leverandørkæden til den eller de 

umiddelbare downstream-brugere. De oplysninger, der gives i sikkerhedsdatabladet, skal være i 

overensstemmelse med oplysningerne i kemikaliesikkerhedsrapporten, når en sådan kræves. Er der 

udarbejdet en kemikaliesikkerhedsrapport, skal det eller de relevante eksponeringsscenarier angives 

i et bilag til sikkerhedsdatabladet, for at man lettere kan henvise til dem under de relevante punkter i 

sikkerhedsdatabladet.

Formålet med dette bilag er at sikre sammenhæng og præcision i indholdet under de enkelte obliga-

toriske punkter i artikel 31, således at de resulterende sikkerhedsdatablade vil sætte brugeren i stand 

til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed 

på arbejdspladsen samt miljøet.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene skal endvidere opfylde forskrifterne i direktiv 98/24/EF om 

beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med 

kemiske agenser. Sikkerhedsdatabladet skal navnlig gøre det muligt for arbejdsgiveren at fastslå, 

om der findes farlige kemiske agenser på arbejdspladsen, og at vurdere eventuelle risici for arbejds-

tagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med anvendelsen af sådanne agenser.
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Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal være klare og kortfattede. Sikkerhedsdatabladet skal ud-

arbejdes af en kvalificeret person, der tager hensyn til brugernes særlige behov, i det omfang disse 

kendes. Personer, der markedsfører kemiske stoffer og produkter, skal sørge for, at de pågældende 

kvalificerede personer har modtaget den nødvendige uddannelse, herunder genopfriskningskurser.

For kemiske produkter, der ikke er klassificeret som farlige, men for hvilke der kræves et sikker-

hedsdatablad i henhold til artikel 31, gives der i hvert punkt de oplysninger, der er relevante for pro-

duktet.

I betragtning af de kemiske stoffers og produkters mange egenskaber kan supplerende oplysninger i 

visse tilfælde være nødvendige. Hvis det i andre tilfælde viser sig, at oplysninger om visse egenska-

ber ikke er relevante, eller det er tekniske umuligt at give dem, skal grundene hertil klart anføres i 

hvert punkt. Der skal gives oplysninger for hver farlig egenskab. Hvis det anføres, at en given fare 

ikke er til stede, skal der klart skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der foretager klassificeringen, 

ikke råder over nogen oplysninger, og dem, hvor der foreligger negative forsøgsresultater.

Sikkerhedsdatabladets udstedelsesdato anføres på første side. Når et sikkerhedsdatablad er blevet 

ændret, skal modtageren gøres opmærksom på de pågældende ændringer, og det skal identificeres 

som "Revision: (dato)".

Bemærkning

Der kræves tillige sikkerhedsdatablade for visse særlige kemiske stoffer og produkter (f.eks. massi-

ve metaller, legeringer, komprimerede gasser osv.), der er opført i kapitel 8 og 9 i bilag VI til direk-

tiv 67/548/EØF, og for hvilke der er undtagelser for mærkning.
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1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1.1. Identifikation af stof eller kemisk produkt

Den anvendte identifikationsbetegnelse skal være identisk med den, der er anført på embal-

lagens etiket som fastlagt i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.

For registreringspligtige stoffer skal betegnelsen være i overensstemmelse med den, der er 

angivet ved registreringen, og der angives det registreringsnummer, der er tildelt i henhold 

til artikel 20, stk. 1, i denne forordning.

Andre muligheder for identifikation kan ligeledes anføres.

1.2. Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt

Anvendelserne af stoffet eller det kemiske produkt anføres, i det omfang de kendes. Er der 

mange mulige anvendelse, anføres kun de vigtigste eller almindeligste anvendelser. Der 

skal indgå en kortfattet beskrivelse af stoffets faktiske funktion, f.eks. flammehæmmende 

middel, antioxidant osv.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal sikkerhedsdatabladet indeholde oplys-

ninger om alle de identificerede anvendelser, der er relevante for modtageren af sikker-

hedsdatabladet. Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de identificerede an-

vendelser og eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
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1.3. Identifikation af selskab/virksomhed

Navnet på den ansvarlige for markedsføring i Fællesskabet, det være sig producenten, im-

portøren eller leverandøren, angives. Der angives fuldstændig adresse og telefonnummer 

for denne ansvarlige samt e-mail-adresse for den kompetente person, der er ansvarlig for 

sikkerhedsdatabladet.

Er den pågældende person ikke bosiddende i den medlemsstat, hvor stoffet eller det kemi-

ske produkt markedsføres, angives desuden om muligt fuldstændig adresse og telefon-

nummer på den person, der er ansvarlig i den pågældende medlemsstat.

For registranter skal den angivne person svare til de oplysninger om producentens eller 

importørens identitet, der er givet i registreringen.

1.4. Nødtelefon

Ovennævnte oplysninger suppleres med nødopkaldsnummer på virksomheden og/eller det 

relevante officielle rådgivende organ (som kan være det organ, der er ansvarligt for modta-

gelse af oplysninger om sundhedsmæssige virkninger, jf. artikel 17 i direktiv 1999/45/EF). 

Det præciseres, om dette telefonnummer kun kan anvendes i arbejdstiden.

2. FAREIDENTIFIKATION

Her angives den klassifikation af stoffet eller det kemiske produkt, der fremkommer ved 

anvendelse af klassificeringsreglerne i direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Det anføres 

kort og klart, hvilke farer stoffet eller det kemiske produkt frembyder for mennesker og 

miljø.

Der skal klart skelnes mellem kemiske produkter, der er klassificeret som farlige, og kemi-

ske produkter, der ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF.
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Der gives en beskrivelse af de vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssi-

ge skadevirkninger og symptomer, der med rimelighed kan forudses at ville kunne opstå 

ved brug og eventuel misbrug af stoffet eller det kemiske produkt.

Det kan være nødvendigt at nævne andre farer - som f.eks. støvafgivelse, krydssensibilise-

ring, kvælning, forfrysning, stor sandsynlighed for udvikling af lugt eller smag eller miljø-

virkninger som f.eks. farer for jordboende organismer, ozonnedbrydning, potentiale for fo-

tokemisk ozondannelse osv. - der ikke fører til klassificering, men kan bidrage til de sam-

lede farer ved stoffet.

Oplysningerne på etiketten skal anføres i punkt 15.

Stoffets klassificering skal være i overensstemmelse med fortegnelsen over klassificeringer

og mærkninger i henhold til afsnit XI.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Oplysningerne skal give modtageren mulighed for hurtigt at kunne fastslå, hvilke farer der 

er knyttet til det kemiske produkts indholdsstoffer. De farer, der er knyttet til selve det ke-

miske produkt, anføres i punkt 2.

3.1. Det er ikke nødvendigt at angive fuldstændig sammensætning (indholdsstoffernes art og 

koncentration), men en generel beskrivelse af indholdsstofferne og deres koncentration kan 

være nyttig.
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3.2. For et kemisk produkt, der er klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EF, skal føl-

gende stoffer angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsinterval i produk-

tet:

a) stoffer, der udgør en sundheds- eller miljøfare som defineret i direktiv 67/548/EØF, 

når de er til stede i koncentrationer, der mindst svarer til de laveste:

– værdier i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 1999/45/EF eller

– koncentrationsgrænser i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller

– koncentrationsgrænser i del B i bilag II til direktiv 1999/45/EF eller

– koncentrationsgrænser i del B i bilag III til direktiv 1999/45/EF eller

– koncentrationsgrænser i bilag V til direktiv 1999/45/EF eller

– koncentrationsgrænser i en aftalt stofindgang i den fortegnelse over klassifice-

ringer og mærkninger, der oprettes i henhold til afsnit XI i denne forordning,

b) stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, 

og som ikke allerede er omfattet af litra a),

c) stoffer, der er persistente, bioakkumulative og toksiske eller meget persistente og 

meget bioakkumulative efter kriterierne i bilag XIII, hvis koncentrationen af et enkelt 

stof er mindst 0,1%.
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3.3. For kemiske produkter, der ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF, skal 

stofferne angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsinterval, når det en-

kelte stof findes i en koncentration på enten

a) ≥ 1 vægtprocent for ikke-gasformige kemiske produkter og ≥ 0,2 volumenprocent for 

gasformige kemiske produkter, og

– stofferne udgør en sundheds- eller miljøfare som defineret i direktiv 

67/548/EØF1, eller

– der for stofferne er fastsat EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, 

eller

b) ≥ 0,1 vægtprocent, og stofferne er persistente, bioakkumulerende og toksiske eller 

meget persistente og meget bioakkumulerende efter kriterierne i bilag XIII.

  

1 Såfremt den, der er ansvarlig for markedsføringen af det kemiske produkt, kan godtgøre, at 
angivelse i sikkerhedsdatabladet af den kemiske identitet af et stof, der udelukkende er klas-
sificeret som lokalirriterende, med undtagelse af de kemiske produkter, der er forsynet med 
risikosætning R 41, eller lokalirriterende i kombination med en eller flere af de øvrige i arti-
kel 10, stk. 2.3.4, i direktiv 1999/43/EF nævnte egenskaber, eller sundhedsskadeligt eller 
sundhedsskadeligt i kombination med en eller flere af de i artikel 10, stk. 2.3.4, i direktiv 
1999/45/EF nævnte egenskaber og med akut dødelige virkninger i sig selv, vil skade hans 
intellektuelle ejendomsrets fortrolige karakter, kan han i henhold til bestemmelserne i del B 
af bilag VI til direktiv 1999/45/EF i stedet angive det pågældende stof med en betegnelse, 
hvoraf de væsentligste funktionelle kemiske grupper fremgår, eller med en alternativ beteg-
nelse.
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3.4. For ovennævnte stoffer anføres klassificering (afledt af enten artikel 4 og 6 i direktiv 

67/548/EØF, bilag I til direktiv 67/548/EØF eller en aftalt stofindgang i den fortegnelse 

over klassificeringer og mærkninger, der oprettes i henhold til afsnit XI i denne forord-

ning), dvs. de bogstavsymboler og R-sætninger, de har fået tildelt alt efter de fysisk-

kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, de frembyder. Det er ikke nødvendigt 

at angive R-sætningerne i deres fulde ordlyd, idet der skal henvises til punkt 16, hvor den 

fulde tekst til hver af de relevante R-sætninger skal være angivet. Hvis stoffet ikke opfyl-

der klassificeringskriterierne, angives årsagen til, at stoffet er medtaget i punkt 3, såsom 

"PBT-stof" eller "stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering".

3.5. For ovennævnte stoffer angives navn og registreringsnummer, der er tildelt i henhold til 

artikel 20, stk. 1, i denne forordning, og EINECS- eller ELINCS-nummer, hvis et sådant 

foreligger, i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF. CAS-nummer og IUPAC-navn 

(hvis et sådant foreligger) kan ligeledes være nyttige. For stoffer, der benævnes med et ge-

nerisk navn i henhold til artikel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fodnoten til punkt 3.3 i dette 

bilag, er det nøjagtige kemiske navn ikke nødvendigt.

3.6. Hvis nogle stoffers identitet skal fortroligholdes i henhold til artikel 15 i direktiv 

1999/45/EF eller fodnoten til punkt 3.3 i dette bilag, skal deres kemiske natur beskrives 

med henblik på at sikre en forsvarlig håndtering. Der skal anvendes samme navn som det, 

der fremkommer ved anvendelsen af ovennævnte procedurer.
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4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælpsforanstaltningerne beskrives.

Det angives, om øjeblikkelig lægehjælp er påkrævet.

Oplysningerne om førstehjælp skal være kortfattede og letforståelige for den tilskadekom-

ne, de omkringstående og de personer, der skal yde førstehjælp. Symptomer og virkninger 

angives kortfattet. Af instruktionerne skal det fremgå, hvad der i tilfælde af uheld skal gø-

res på stedet, og om der kan forventes forsinkede virkninger efter eksponering.

Oplysningerne anføres i underpunkter efter de forskellige eksponeringsveje, dvs. indån-

ding, kontakt med hud og øjne samt indtagelse.

Det anføres, om lægehjælp er påkrævet eller tilrådes.

For visse kemiske stoffer eller produkter kan det være vigtigt at fremhæve, at der skal være 

særlige midler til specifik og øjeblikkelig behandling til rådighed på arbejdspladsen.
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5. BRANDBEKÆMPELSE

Med henblik på bekæmpelse af brand, der er forårsaget af det pågældende stof/kemiske 

produkt eller er opstået i dets nærhed, angives:

– passende slukningsmidler

– slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

– særlige eksponeringsfarer hidrørende fra selve det pågældende stof/kemiske produkt, 

forbrændingsprodukter eller udviklede luftarter

– særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet.

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP

Afhængigt af, hvilket stof/kemisk produkt der er tale om, kan det være nødvendigt at give 

oplysninger om:

sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer såsom:

– fjernelse af antændelseskilder, tilstrækkelig ventilation, egnet åndedrætsværn, be-

grænsning af støvudvikling, forebyggelse af kontakt med hud og øjne,

miljøbeskyttelsesforanstaltninger såsom:

– forhindring af udslip til afløb, overflade- og grundvand samt jord, eventuelt behov 

for at alarmere omgivelserne,
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metoder til oprydning såsom:

– brug af absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbin-

demiddel, savsmuld osv.), begrænsning af gas-/røgudvikling ved hjælp af vand, for-

tynding.

Det overvejes også, om der er behov for anvisninger som: "Brug aldrig, neutraliseres med 

...".

Bemærkning

Hvis det er hensigtsmæssigt, henvises der til punkt 8 og 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Bemærkning

Oplysningerne i dette punkt skal vedrøre beskyttelse af menneskers sundhed og sikkerhed 

samt miljøet. Det skal hjælpe arbejdsgiveren til at udforme hensigtsmæssige arbejdsmeto-

der og organisatoriske foranstaltninger i henhold til artikel 5 i direktiv 98/24/EF.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport eller registrering, skal oplysningerne i dette 

punkt være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet med henblik på de identi-

ficerede anvendelser og eksponeringsscenarier i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
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7.1. Håndtering

Der anføres forholdsregler for sikker håndtering, herunder anvisning af tekniske foranstalt-

ninger, såsom:

– indeslutning, lokal og generel ventilation, forholdsregler til hindring af aerosol- og 

støvdannelse samt brand, særlige miljøbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. brug af 

filtre eller scrubbere på udsugningen, anvendelse på inddæmmet areal, forskrifter for 

indsamling og bortskaffelse af spild osv.) samt eventuelle særlige krav eller regler for 

det pågældende stof/kemiske produkt (f.eks. fremgangsmåder eller udstyr, der er for-

budt eller anbefales), om muligt med en kort beskrivelse.

7.2. Opbevaring

Der anføres sikre opbevaringsforhold såsom:

– særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere (herunder inddæmning og ventilati-

on), uforenelige materialer, opbevaringsbetingelser (temperatur- og fugtighedsgræn-

ser/intervaller, lys, inaktiv luftart osv.), særligt elektrisk udstyr og forebyggelse af 

statisk elektricitet.

Når det er relevant, gives der information om mængdegrænser ved opbevaring. Der skal 

bl.a. gøres opmærksom på eventuelle særlige krav til de materialer, der anvendes som em-

ballage/beholdere for stoffet eller det kemiske produkt.

7.3. Særlige anvendelser

For slutprodukter til nærmere bestemte anvendelser skal der være detaljerede, operationelle 

anbefalinger vedrørende de identificerede anvendelser. Om muligt henvises der til god-

kendte retningslinjer for den pågældende branche eller sektor.
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Grænseværdier for eksponering

Der angives de specifikke kontrolparametre, der finder anvendelse, herunder grænseværdi-

er for erhvervsmæssig eksponering og/eller biologiske grænseværdier. Der anføres værdier 

for den medlemsstat, hvor stoffet eller det kemiske produkt markedsføres. Der gives oplys-

ninger om gældende anbefalede overvågningsmetoder.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal relevante DNEL- og PNEC-værdier 

for stoffet anføres for de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdata-

bladet.

For kemiske produkter er det nyttigt at angive værdier for de bestanddele, der skal være 

angivet i sikkerhedsdatabladet i henhold til punkt 3.

8.2. Eksponeringskontrol

Ved eksponeringskontrol forstås i dette dokument alle de specifikke risikohåndteringsfor-

anstaltninger, der skal træffes under brugen for at begrænse eksponeringen af arbejdstagere 

og miljø mest muligt. Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal punkt 8 i sik-

kerhedsdatabladet indeholde en sammenfatning af risikohåndteringsforanstaltningerne med 

henblik på de anvendelser, der er anført i sikkerhedsdatabladet.
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8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

Disse oplysninger benyttes af arbejdsgiveren ved vurdering af risikoen for arbejdstagernes 

sikkerhed og sundhed i forbindelse med det pågældende stof eller kemiske produkt i hen-

hold til artikel 4 i direktiv 98/24/EF, der i prioriteret rækkefølge kræver:

– udformning af passende arbejdsprocesser og teknisk kontrol, brug af egnet udstyr og 

egnede materialer,

– brug af kollektive beskyttelsesforanstaltninger ved risikokilden, såsom tilstrækkelig 

ventilation og passende organisatoriske foranstaltninger, samt,

– hvor eksponering ikke kan undgås på andre måder, brug af individuelle beskyttelses-

foranstaltninger, herunder personlige værnemidler.

Der skal derfor gives passende og tilstrækkelige oplysninger om disse foranstaltninger, så-

ledes at der kan foretages en behørig risikovurdering i henhold til artikel 4 i direktiv 

98/24/EF. Oplysningerne skal supplere dem, der allerede er givet i punkt 7.1.

Er individuelle beskyttelsesforanstaltninger nødvendige, angives det i detaljer, hvilket ud-

styr der yder tilstrækkelig og hensigtsmæssig beskyttelse. Der tages hensyn til Rådets di-

rektiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 

lovgivninger om personlige værnemidler1 og henvises til de relevante CEN-standarder:

  

1 EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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a) Beskyttelse af åndedrætsorganer

For farlige luftarter, dampe eller støv angives, hvilken type personlige værnemidler 

der skal anvendes, såsom

– luftforsynet åndedrætsværn, passende masker og filtre.

b) Beskyttelse af hænder

Det angives klart, hvilken type handsker der skal benyttes ved håndtering af stoffet 

eller det kemiske produkt, herunder:

– handskematerialets art,

– handskematerialets gennembrudstid sammenholdt med omfanget og varighe-

den af eksponeringen af huden.

Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende midler til beskyttelse af hænderne.

c) Beskyttelse af øjne

Det angives, hvilken type øjenværn der kræves, såsom:

– beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.
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d) Beskyttelse af hud

Hvis andre dele af kroppen end hænderne skal beskyttes med personlige værnemid-

ler, anføres art og krav hertil såsom:

– forklæde, støvler og fuld beskyttelsesdragt.

Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende foranstaltninger til beskyttelse af hu-

den og særlige hygiejniske foranstaltninger.

8.2.2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Her gives de oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for til opfyldelse af sine forpligtel-

ser efter fællesskabslovgivningen om miljøbeskyttelse.

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, gives der en sammenfatning af de risiko-

håndteringsforanstaltninger, der giver en tilstrækkelig kontrol med eksponeringen af miljø-

et for stoffet ved de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

For at der kan træffes de fornødne kontrolforanstaltninger, gives alle relevante oplysninger 

om stoffet eller det kemiske produkt, navnlig oplysningerne i punkt 9.2. Oplysningerne i 

dette punkt skal være i overensstemmelse med oplysningerne i registreringen, når en sådan 

kræves.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 17
BILAG II DG C I DA

9.1. Generel information

Udseende

Der angives tilstandsform (fast, flydende, luftformig) og farve af stoffet eller det kemiske 

produkt ved levering.

Lugt

Hvis stoffet har en lugt, gives en kort beskrivelse af denne.

9.2. Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

pH

Der anføres pH-værdi af stoffet eller det kemiske produkt ved levering eller af en vandig 

opløsning; i sidstnævnte tilfælde angives koncentrationen.

Kogepunkt/kogepunktsinterval

Flammepunkt

Antændelighed (fast stof, luftart)

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber
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Damptryk

Relativ massefylde

Opløselighed

Vandopløselighed

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Viskositet

Dampmassefylde

Fordampningshastighed

9.3. Andre oplysninger

Andre vigtige sikkerhedsparametre anføres såsom blandbarhed, fedtopløselighed (opløs-

ningsmidlet skal angives), ledningsevne, smeltepunkt/smeltepunktsinterval, gasgruppe 

(nyttigt med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF af 23. marts 1994 

om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssyste-

mer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære1), selvantændelsestemperatur osv.

Bemærkning 1

Ovennævnte egenskaber bestemmes efter forskrifterne i del A i bilag XI eller efter en an-

den tilsvarende metode.

  

1 EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.
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Bemærkning 2

For kemiske produkter skal oplysningerne normalt gives for selve produktet. Hvis det an-

føres, at en given fare ikke er til stede, skal der dog klart skelnes mellem de tilfælde, hvor 

den, der foretager klassificeringen, ikke råder over nogen oplysninger, og dem, hvor der 

foreligger negative forsøgsresultater. Anses det for nødvendigt at give oplysninger om de 

enkelte indholdsstoffers egenskaber, skal det tydeligt angives, hvad disse data henviser til.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Angiv stoffets eller det kemiske produkts stabilitet og muligheden for, at der kan opstå far-

lige reaktioner under visse anvendelsesforhold og ved frigivelse til omgivelserne.

10.1. Forhold, der skal undgås

Anfør de forhold såsom temperatur, tryk, lys og stød, der kan fremkalde en farlig reaktion, 

og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.2. Materialer, der skal undgås

Anfør materialer såsom vand, luft, syrer, baser, oxidationsmidler eller andre nærmere an-

givne stoffer, der kan fremkalde en farlig reaktion, og giv om muligt en kort beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

Det anføres, hvilke farlige stoffer der dannes i farlige mængder ved nedbrydning.
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Bemærkning

Specielt vurderes:

– behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer

– muligheden for farlige eksoterme reaktioner

– eventuel sikkerhedsmæssig betydning af en ændring i stoffets eller det kemiske pro-

dukts fysiske udseende

– eventuelle farlige nedbrydningsprodukter, der dannes ved kontakt med vand

– muligheden for omdannelse til ustabile nedbrydningsprodukter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Dette punkt omhandler behovet for en kortfattet, men fuldstændig og let forståelig beskri-

velse af de forskellige toksikologiske (sundhedsmæssige) virkninger, der kan opstå, hvis 

brugeren kommer i kontakt med stoffet eller det kemiske produkt.

Oplysningerne skal omfatte sundhedsfarlige virkninger af eksponering for stoffet eller det 

kemiske produkt baseret på konklusionerne fra f.eks. forsøgsdata og erfaring. Oplysnin-

gerne skal også, når det er relevant, omfatte forsinkede, øjeblikkelige og kroniske virknin-

ger af korttids- og langtidseksponering såsom sensibilisering, sløvende virkning, kræft-

fremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet (udviklingstoksicitet 

og fertilitet). De skal endelig omfatte de forskellige eksponeringsveje (indånding, indtagel-

se, kontakt med hud og øjne) samt en beskrivelse af de symptomer, der er knyttet til de fy-

siske, kemiske og toksikologiske egenskaber.
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Under hensyntagen til de oplysninger, der allerede er givet i punkt 3, "Sammensæt-

ning/oplysninger om indholdsstoffer", kan det være nødvendigt at nævne specifikke sund-

hedsvirkninger af visse stoffer i det kemiske produkt.

Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet 

som led i registreringen, når en sådan kræves, og/eller i kemikaliesikkerhedsrapporten, når 

en sådan kræves, og skal omfatte følgende grupper af potentielle virkninger:

– toksikokinetik, metabolisme og fordeling

– akutte virkninger (akut toksicitet, lokalirritation og ætsning)

– sensibilisering

– toksicitet ved gentagen dosering og

– CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktions-

toksicitet).

For registreringspligtige stoffer gives der sammenfatninger af de oplysninger, der stammer 

fra anvendelsen af bilag VII-XI i denne forordning. Oplysningerne skal desuden omfatte 

resultatet af sammenholdelsen af de foreliggende data med kriterierne i direktiv 

67/548/EØF for CMR, kategori 1 og 2, jf. punkt 1.3.1 i bilag I i denne forordning.
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12. MILJØOPLYSNINGER

Der gives oplysninger om stoffets eller det kemiske produkts mulige virkninger, opførsel 

og skæbne i luft, vand og/eller jord. Eventuelle relevante forsøgsdata anføres (f.eks. LC50 

fisk ≤ 1 mg/l).

Oplysningerne i dette punkt skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet 

som led i registreringen, når en sådan kræves, og/eller i kemikaliesikkerhedsrapporten, når 

en sådan kræves.

De vigtigste karakteristika, der kan forventes at påvirke miljøet som følge af stoffets eller 

det kemiske produkts art og forventede anvendelsesmåder, beskrives. Tilsvarende oplys-

ninger gives for farlige stoffer, der dannes ved nedbrydning af stofferne eller de kemiske 

produkter. Disse kan bestå af følgende:

12.1. Økotoksicitet

Oplysningerne skal omfatte foreliggende relevante data om akut og kronisk akvatisk toksi-

citet for fisk, krebsdyr, alger og andre vandplanter. Derudover angives eventuelle forelig-

gende toksicitetsdata for mikroskopiske og makroskopiske organismer i jord samt andre 

miljørelevante organismer som fugle, bier og planter. Når stoffet eller det kemiske produkt 

virker hæmmende på mikroorganismers aktivitet, skal den mulige virkning på spilde-

vandsbehandlingsanlæg omtales.

For registreringspligtige stoffer gives der en sammenfatning af de oplysninger, der stam-

mer fra anvendelsen af bilag VII-XI.
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12.2. Mobilitet

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstoffer1 ved udslip i miljøet 

kan blive transporteret til grundvandet eller langt fra udslipstedet.

De relevante data kan bl.a. omfatte:

– kendt eller forventet spredning i miljømedierne

– overfladespænding

– absorption/desorption.

Vedrørende øvrige fysisk-kemiske egenskaber henvises der til punkt 9.

12.3. Persistens og nedbrydelighed

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstoffer1 nedbrydes i de på-

gældende miljømedier, enten gennem biologisk nedbrydning eller andre processer som 

oxidation eller hydrolyse. Halveringstider for nedbrydning skal angives, hvis de foreligger. 

Stoffets eller det kemiske produkts indholdsstoffers1 potentiale for nedbrydning i spilde-

vandsbehandlingsanlæg skal ligeledes angives.

12.4. Bioakkumulationspotentiale

Muligheden for, at stoffet eller det kemiske produkts indholdsstoffer1 akkumuleres i flora 

og fauna og – til sidst – passerer gennem fødekæden, med angivelse af oktanol-vand-

fordelingskoefficient (Kow) og biokoncentrationsfaktor (BCF), hvis de foreligger.

  

1 Disse oplysninger kan ikke gives for det kemiske produkt, da de er stofspecifikke. Når så-
danne oplysninger foreligger og er relevante, skal de derfor gives for hvert af de indholds-
stoffer i det kemiske produkt, der skal være opført i sikkerhedsdatabladet i henhold til reg-
lerne i punkt 3 i dette bilag.
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12.5. Resultater af PBT-vurdering

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, anføres resultaterne af PBT-vurderingen 

som angivet i kemikaliesikkerhedsrapporten.

12.6 Andre negative virkninger

Eventuelle andre oplysninger om andre negative miljøvirkninger medtages, f.eks. potentia-

le for ozonnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, hormonforstyrrende virkninger og/eller 

global opvarmning.

Bemærkninger

Det sikres, at der forefindes miljørelevante oplysninger under andre punkter i sikkerheds-

databladet, navnlig anvisninger for kontrolleret udledning, forholdsregler ved udslip samt 

foranstaltninger ved transport og bortskaffelse under punkt 6, 7, 13, 14 og 15.

13. BORTSKAFFELSE

Hvis bortskaffelsen af det pågældende stof eller kemiske produkt (overskud eller affald fra 

forudsigelig brug) kan udgøre en risiko, skal der gives en beskrivelse af sådanne rester og 

oplysninger om sikker håndtering.

Der angives passende metoder til bortskaffelse af både stoffet eller det kemiske produkt og 

eventuel forurenet emballage (forbrænding, genanvendelse, deponering osv.).

Når der kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal oplysningerne om de affaldshåndte-

ringsforanstaltninger, der giver en tilstrækkelig kontrol med eksponeringen af mennesker 

og miljø for stoffet, være i overensstemmelse med eksponeringsscenarierne i bilaget til 

sikkerhedsdatabladet.
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Bemærkning

Der henvises til eventuelle relevante fællesskabsforskrifter vedrørende affald. Hvis sådan-

ne ikke findes, er det nyttigt at gøre brugeren opmærksom på, at der kan gælde nationale 

eller regionale bestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Der anføres særlige forholdsregler, som brugeren skal være bekendt med eller overholde i 

forbindelse med transport eller befordring enten inden for eller uden for virksomhedens 

område. Når det er relevant, oplyses transportklassifikation for hvert af regulativerne for de 

forskellige transportformer: IMDG (skib), ADR (Rådets direktiv 94/55/EF af 21. november 

1994 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om transport af farligt 

gods ad vej1), RID (Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods2), ICAO/IATA (luft). 

Dette kan bl.a. omfatte:

– UN-nummer

– klasse

– betegnelse på forsendelsen

– emballagegruppe

– "marine pollutant"

– andre relevante oplysninger.

  

1 EFT L 319 af 12.12.1994, s. 7. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/111/EF 
(EUT L 365 af 10.12.2004, s. 25).

2 EFT L 235 af 17.9.1996, s. 25. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/111/EF 
(EUT L 365 af 10.12.2004, s. 24).



7524/8/06 REV 8 AP/gb 26
BILAG II DG C I DA

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Der anføres de oplysninger vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø, der er påført etiketten 

i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF.

Hvis det i sikkerhedsdatabladet omhandlede stof eller kemiske produkt er omfattet af sær-

lige fællesskabsbestemmelser med hensyn til beskyttelse af mennesker og miljø (f.eks. til-

ladelser meddelt i henhold til afsnit VII eller begrænsninger i henhold til afsnit VIII), skal 

disse så vidt muligt angives.

Der angives endvidere den nationale lovgivning, der gennemfører disse foranstaltninger, 

samt eventuelle andre nationale foranstaltninger, der kan være relevante.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Der angives eventuelle andre oplysninger, som leverandøren anser for vigtige for bruge-

rens sundhed og sikkerhed og for beskyttelsen af miljøet, f.eks.:

– liste over relevante R-sætninger. Der skal gengives den fulde ordlyd af de R-

sætninger, der eventuelt er angivet i sikkerhedsdatabladets punkt 2 og 3

– rådgivning om oplæring/instruktion

– anbefalede begrænsninger i brugen (f.eks. ikke-lovpligtige anbefalinger fra leveran-

døren)

– yderligere oplysninger (skriftlige referencer og/eller tekniske kontaktorganer)

– kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.

For reviderede sikkerhedsdatablade skal det tydeligt angives, hvilke oplysninger der er til-

føjet, slettet eller revideret (medmindre dette er angivet andetsteds).
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BILAG III

KRITERIER FOR STOFFER REGISTRERET I EN MÆNGDE PÅ 

MELLEM 1 OG 10 tons

Kriterier for stoffer registreret i en mængde på mellem 1 og 10 tons, som omhandlet i artikel 12, 

stk. 1, litra a) og b):

a) stoffer, for hvilke det (f.eks. på grundlag af (Q)SAR eller anden dokumentation) er bereg-

net, at de sandsynligvis opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mu-

tagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 eller kriterierne i bilag XIII.

b) stoffer:

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, navnlig når sådanne stoffer anvendes i

forbrugerprodukter eller indgår i forbrugerartikler, og

ii) for hvilke det (f.eks. på grundlag af (Q)SAR eller anden dokumentation) er beregnet, 

at de sandsynligvis opfylder klassifikationskriterierne for et af de sundheds- eller 

miljømæssige effektparametre i direktiv 67/548/EØF.
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BILAG IV

UNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN 

EFTER ARTIKEL 2, STK. 7, LITRA a)

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 ascorbinsyre C6H8O6 50-81-7

200-075-1 glucose C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysin C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 palmitinsyre, kemisk ren C16H32O2 57-10-3

200-313-4 stearinsyre, kemisk ren C18H36O2 57-11-4

200-334-9 sucrose, kemisk ren C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tocopherylacetat C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-methionin C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 L-sorbose C6H12O6 87-79-6

204-007-1 oliesyre, kemisk ren C18H34O2 112-80-1
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

204-664-4 glycerolstearat, kemisk rent C21H42O4 123-94-4

204-696-9 carbondioxid CO2 124-38-9

205-278-9 calciumpantothenat, D-form C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 laurinsyre, kemisk ren C12H24O2 143-07-7

205-590-5 kaliumoleat C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-phenylalanin C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 natriumgluconat C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 natriumstearat, kemisk rent C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 kalksten C18H36O2

Et ikke-brændbart fast stof, karakteristisk 
for sedimentbjergarter. Består primært af 
calciumcarbonat

1317-65-3

215-665-4 sorbitanoleat C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 calciumdistearat, kemisk rent C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 argon Ar 7440-37-1

231-153-3 carbon C 7440-44-0

231-783-9 nitrogen N2 7727-37-9
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

231-791-2 vand, destilleret eller andet vand eller 
tilsvarende eller højere renhed H2O

7732-18-5

231-955-3 grafit C 7782-42-5

232-273-9 solsikkeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyrerne linolsyre og oliesyre 
(Helianthus annuus, Compositae).

8001-21-6

232-274-4 sojaolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyrerne linolsyre, oliesyre, 
palmitinsyre og stearinsyre (Soja hispida, 
Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 farvetidselolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyren linolsyre (Carthamus 
tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 linolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyrerne linolsyre, linolensyre og 
oliesyre (Linum usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1
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