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7524/8/06 REV 8 AP/gb 4
BILAG IV DG C I DA

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

232-281-2 majsolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyrerne linolsyre, oliesyre, 
palmitinsyre og stearinsyre (Zea mays, 
Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 ricinusolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyren ricinolsyre (Ricinus 
communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 rapsolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede 
derivater. De består primært af glycerider 
af fedtsyrerne erucasyre, linolsyre og 
oliesyre (Brassica napus, Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 lecithiner

Den komplekse blanding af diglycerider af 
fedtsyrer bundet til cholinesteren af 
phosphorsyre.

8002-43-5

232-436-4 sirupper, hydrolyserede stivelses-

En kompleks blanding opnået ved 
hydrolyse af majsstivelse ved indvirkning 
af syrer eller enzymer. Den består primært 
af D-glucose, maltose og maltodextriner.

8029-43-4
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

232-442-7 talg, hydrogeneret 8030-12-4

232-675-4 dextrin 9004-53-9

232-679-6 stivelse

Højpolymert kulhydrat, sædvanligvis 
udvundet fra kornkerner såsom majs, 
hvede og durra og fra rødder og knolde 
såsom kartofler og tapioka. Indbefatter 
stivelse, der er prægelatineret ved 
opvarmning i tilstedeværelse af vand.

9005-25-8

232-940-4 maltodextrin 9050-36-6

234-328-2 vitamin A 11103-57-4

238-976-7 natrium-D-gluconat C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glucitolmonostearat C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 fedtsyrer, kokos-, methylestere 61788-59-8

262-989-7 fedtsyrer, talg-, methylestere 61788-61-2

263-060-9 fedtsyrer, ricinusolie- 61789-44-4

263-129-3 fedtsyrer, talg- 61790-37-2

265-995-8 cellulosemasse 65996-61-4
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

266-925-9 fedtsyrer, C12-18

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C12-C18 alkyl 
carboxylic acid og SDA Reporting 
Number: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 fedtsyrer, C16-18

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C16-C18 alkyl 
carboxylic acid og SDA Reporting 
Number: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 fedtsyrer, C8-18- og C18-umættede

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C8-C18 and C18

unsaturated alkyl carboxylic acid og SDA 
Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 fedtsyrer, C14-18- og C16-18-umættede

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C14-C18 and C16-
C18 unsaturated alkyl carboxylic acid og 
SDA Reporting Number: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 fedtsyrer, C16-C18- og C18-umættede

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18

unsaturated alkyl carboxylic acid og SDA 
Reporting Number: 11-005-00

67701-08-0
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

266-948-4 glycerider, C16-18- og C18-umættede

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18

unsaturated trialkyl glyceride og SDA 
Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 fedtsyrer C14-18- og C16-18-umættede, 
methylestere

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C14-C18 and C16-
C18 unsaturated alkyl carboxylic acid 
methyl ester og SDA Reporting Number: 
04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 fedtsyrer, C6-12

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C6-C12 alkyl 
carboxylic acid og SDA Reporting 
Number: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 fedtsyrer, C14-22- og C16-22 umættede

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C14-C22 and C16-
C22 unsaturated alkyl carboxylic acid og 
SDA Reporting Number: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 sirupper, majs-, dehydrerede 68131-37-3

269-657-0 fedtsyrer, soja 68308-53-2

269-658-6 glycerider, talg-, mono-, di- og tri-, 
hydrogenerede

68308-54-3
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

270-298-7 fedtsyrer, C14-22 68424-37-3

270-304-8 fedtsyrer, linolie 68424-45-3

270-312-1 glycerider, C16-18- og C18-umættede mono-
og di-

Denne forbindelse identificeres ved 
SDA Substance Name: C16-C18 and C18

unsaturated alkyl and C16-C18 and C18

unsaturated dialkyl glyceride og SDA 
Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 glycerider, C10-18- 85665-33-4

292-771-7 fedtsyrer, C12-14- 90990-10-6

292-776-4 fedtsyrer, C12-18- og C18-umættede 90990-15-1

296-916-5 fedtsyrer, rapsolie-, med lavt indhold af
erucasyre

93165-31-2
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BILAG V

UNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN

EFTER ARTIKEL 2, STK. 7, LITRA b)

1. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion, der kan opstå i tilknytning til et andet stofs el-

ler en anden artikels udsættelse for miljøfaktorer såsom luft, fugt, mikroorganismer eller 

sollys.

2. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion, der kan opstå i tilknytning til opbevaring af et 

andet stof eller kemisk produkt eller en anden artikel.

3. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion, der opstår under slutanvendelse af andre stof-

fer, kemiske produkter eller artikler, og som ikke fremstilles, importeres eller markedsføres

i sig selv.

4. Stoffer, der ikke fremstilles, importeres eller markedsføres i sig selv, og som dannes ved en 

kemisk reaktion, der opstår:

a) når en stabilisator, et farvestof, et aromastof, en antioxidant, et fyldstof, et opløs-

ningsmiddel, et bærestof, et tensid, en blødgører, et antikorrosionsmiddel, et anti-

skummiddel, et dispergeringsmiddel, en bundfaldshæmmer, et tørremiddel, et bin-

demiddel, en emulgator, et antiemulgerende middel, et afvandingsmiddel, et agglo-

mereringsmiddel, en vedhæftningsforbedrer, en flow modifier, et pH-neutraliserende 

middel, en kompleksbinder, et koaguleringsmiddel, et flokkuleringsmiddel, et brand-

hæmmende middel, et smøremiddel, et chelateringsmiddel eller et kvalitetsmodifice-

rende reagens fungerer som tilsigtet, eller

b) når et stof, der alene er bestemt til at frembringe en bestemt fysisk-kemisk egenskab, 

fungerer som tilsigtet.
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5. Biprodukter, medmindre de importeres eller markedsføres i sig selv.

6. Hydrater af et stof eller hydrerede ioner, der dannes ved binding af et stof til vand, forudsat 

at stoffet er registreret af producenten eller importøren under påberåbelse af denne undta-

gelsesbestemmelse.

7. Følgende stoffer, der forekommer i naturen, hvis de ikke modificeres kemisk:

mineraler, malme, malmkoncentrat, cementklinker, naturgas, LPG (flaskegas/autogas), na-

turgaskondensat, procesgasser og komponenter heraf, råolie, kul, koks.

8. Andre stoffer, der forekommer i naturen, end dem, der er anført i punkt 7, hvis de ikke 

modificeres kemisk, medmindre de opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter 

direktiv 67/548/EØF.

9. Basisgrundstoffer, hvis farer og risici allerede er velkendte:

hydrogen, oxygen, ædelgasser (argon, helium, neon, xenon), nitrogen.
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BILAG VI

OPLYSNINGSKRAV OMHANDLET I ARTIKEL 10

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER 

OM OPFYLDELSE AF KRAVENE I BILAG VI-XI

Bilag VI-XI specificerer, hvilke oplysninger der skal forelægges med henblik på registrering og 

vurdering efter artikel 10, 12, 13, 39, 40 og 45. For det laveste mængdeinterval gælder standardkra-

vene i bilag VII, og for hvert efterfølgende mængdeinterval udvides kravene som anført i det dertil 

svarende bilag. De nøjagtige krav ved de enkelte registreringer er forskellige alt efter mængde, an-

vendelse og eksponering. Bilagene skal således betragtes som en helhed og i sammenhæng med de 

overordnede krav om registrering, vurdering og diligenspligt.

TRIN 1 – INDSAMLING OG DELING AF FORELIGGENDE OPLYSNINGER

Registranten skal indsamle alle foreliggende testdata for det stof, der skal registreres; der skal 

blandt andet foretages en litteratursøgning for at indhente relevante oplysninger om stoffet. Regi-

streringsansøgninger skal så vidt muligt indgives i fællesskab i overensstemmelse med artikel 11 

eller 19. Derved kan testdata deles, så unødvendige forsøg undgås og omkostningerne mindskes. 

Registranten skal også indsamle alle andre foreliggende og relevante oplysninger om stoffet, uanset 

om testning vedrørende en given effektparameter er obligatorisk inden for det pågældende mængde-

interval. Disse bør omfatte oplysninger fra alternative kilder (f.eks. fra (Q)SAR, analogislutninger 

ud fra andre stoffer, in vivo- og in vitro-undersøgelser, epidemiologiske data), der kan medvirke til 

at fastslå, om stoffet har farlige egenskaber eller ikke, og som i visse tilfælde kan erstatte resultater-

ne af dyreforsøg.
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Derudover skal der indsamles oplysninger om eksponering, anvendelse og risikohåndteringsforan-

staltninger i henhold til artikel 10 og dette bilag. Ved at betragte alle disse oplysninger under ét vil 

registranten kunne fastslå, om der er behov for at fremskaffe yderligere oplysninger.

TRIN 2 – VURDERING AF BEHOVET FOR OPLYSNINGER

Registranten skal fastlægge, hvilke oplysninger der er nødvendige til registreringen. Først fastslås 

det på grundlag af mængden, hvilket eller hvilke relevante bilag der skal følges. Disse bilag angiver 

standardoplysningskravene, men de skal ses sammen med bilag XI, der giver mulighed for at fravi-

ge standardtilgangen, når det kan begrundes. På dette stadium skal der især ses på oplysningerne om 

eksponering, anvendelse og risikohåndteringsforanstaltninger med henblik på at fastslå informati-

onsbehovet for stoffet.

TRIN 3 – AFDÆKNING AF DATAMANGLER

Registranten sammenholder derefter informationsbehovet for stoffet med de foreliggende oplysnin-

ger og konstaterer, hvor der er mangler. Det er vigtigt på dette stadium at sikre sig, at de foreliggen-

de oplysninger er relevante og af tilstrækkelig høj kvalitet til at opfylde kravene.

TRIN 4 – FREMSKAFFELSE AF NYE DATA/FORSLAG TIL TESTSTRATEGI

I nogle tilfælde er der ikke brug for at fremskaffe nye data. Men når der er datamangel, skal der 

fremskaffes nye data (bilag VII og VIII) eller foreslås en teststrategi (bilag IX og X), afhængigt af 

mængden. Nye forsøg med hvirveldyr må kun foretages eller foreslås som en sidste løsningsmulig-

hed, når alle øvrige datakilder er udtømt.

I nogle tilfælde kan reglerne i bilag VII-XI gøre det nødvendigt at udføre visse forsøg tidligere end 

angivet i standardkravene eller ud over, hvad standardkravene foreskriver.
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BEMÆRKNINGER

Bemærkning 1: Hvis det ikke er teknisk muligt at give de pågældende oplysninger, eller det af vi-

denskabelige grunde ikke forekommer nødvendigt at give dem, skal dette tydeligt begrundes i over-

ensstemmelse med de relevante bestemmelser.

Bemærkning 2: Registranten kan ønske at erklære, at visse oplysninger i registreringsdossieret er 

kommercielt følsomme, og at deres videregivelse vil kunne skade ham kommercielt. I så fald skal 

han angive en liste over de pågældende punkter og give en begrundelse.

OPLYSNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 10, LITRA a), NR. i)-v)

1. GENERELLE OPLYSNINGER OM REGISTRANTEN

1.1. Registrant

1.1.1. Navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail

1.1.2. Kontaktperson

1.1.3. Adresse på lokalitet, hvor registrantens produktion og egen anvendelse/egne anvendelser,

alt efter hvad der er relevant, finder sted

1.2. Fælles indsendelse af oplysninger

Artikel 11 eller 19 giver mulighed for, at dele af registreringen kan indsendes af én produ-

cent eller importør på vegne af andre producenter eller importører.
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I så fald skal den pågældende producent eller importør anføre:

– disse øvrige producenters og importørers navn, adresse, telefonnummer, faxnummer 

og e-mail

– de dele af den aktuelle registrering, der finder anvendelse på de andre producenter el-

ler importører.

Nummeret (numrene) i dette bilag eller bilag VII-X, alt efter hvad der er relevant, skal an-

gives.

De øvrige producenter eller importører skal anføre:

– navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail på den producent/importør, der 

indsender oplysninger på deres vegne

– de dele af registreringen, der indsendes af de(n) pågældende producent(er) eller im-

portør(er).

Nummeret (numrene) i dette bilag eller bilag VII-X, alt efter hvad der er relevant, skal an-

gives.

2. IDENTIFIKATION AF STOFFET

For hvert stof skal oplysningerne i dette punkt være tilstrækkelige til, at stoffet kan identi-

ficeres. Hvis det for et eller flere af nedenstående punkter ikke er teknisk muligt, eller det 

af videnskabelige grunde ikke forekommer nødvendigt at give oplysninger, skal dette tyde-

ligt begrundes.

2.1. Navn på hvert stof eller anden identifikation
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2.1.1. Navn(e) i IUPAC-nomenklatur eller andet (andre) internationalt (internationale) (kemisk(e) 

navn(e)

2.1.2. Andre navne (trivialnavn, handelsnavn, forkortelse)

2.1.3. EINECS- eller ELINCS-nummer (hvis det foreligger, og det er hensigtsmæssigt)

2.1.4. CAS-navn og CAS-nummer (hvis de foreligger)

2.1.5. Anden identitetskode (hvis den foreligger)

2.2. Oplysninger vedrørende molekyl- og strukturformel for hvert stof

2.2.1. Molekyl- og strukturformel (herunder Smiles-notation, hvis den foreligger)

2.2.2. Oplysninger om optisk aktivitet og typisk andel af (stereo)isomerer (hvis det er relevant og 

hensigtsmæssigt)

2.2.3. Molekylvægt eller molekylvægtsinterval

2.3. Sammensætning af hvert stof

2.3.1. Renhedsgrad (%)

2.3.2. Urenheders art, herunder isomerer og biprodukter

2.3.3. Procentdel af de vigtigste (betydelige) urenheder

2.3.4. Art og størrelsesorden (......ppm, ......%) af eventuelle tilsætningsstoffer (f.eks. stabilisato-

rer eller inhibitorer)
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2.3.5. Spektraldata (UV, IR, NMR eller MS)

2.3.6. Højtryksvæskekromatogram (HPLC), gaskromatogram (GC)

2.3.7. Beskrivelse af analysemetoder eller relevante bibliografiske henvisninger vedrørende iden-

tifikation af stoffet og af eventuelle urenheder og tilsætningsstoffer. Disse oplysninger skal 

være tilstrækkelige til, at metoderne kan reproduceres.

3. OPLYSNINGER OM STOFFETS (STOFFERNES) PRODUKTION OG ANVENDEL-

SE(R)

3.1. Samlet produktion og/eller import i tons for hver producent eller importør pr. år i:

Det kalenderår, hvor registrering finder sted (anslået mængde)

3.2. For producenter: kortfattet beskrivelse af den tekniske proces, der anvendes ved produktio-

nen

Der kræves ikke præcise detaljer om processen, navnlig ikke hvis de er kommercielt føl-

somme.

3.3. Angivelse af den mængde, der går til egen (egne) anvendelse(r)

3.4. Form (stof, kemisk produkt eller artikel) og/eller den fysiske tilstand, hvori stoffet leveres 

til downstream-brugere. Koncentration eller koncentrationsinterval af stoffet i kemiske 

produkter, der leveres til downstream-brugere, og mængde af stoffet i artikler, der leveres 

til downstream-brugere.
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3.5. Kortfattet generel beskrivelse af den eller de identificerede anvendelser

3.6. Oplysninger om mængde og sammensætning af affald fra produktionen og de identificere-

de anvendelser

3.7. Frarådede anvendelser (jf. sikkerhedsdatabladets punkt 16)

Angivelse af eventuelle anvendelser, som registranten fraråder, og årsag (f.eks. ikke lov-

pligtige anbefalinger fra leverandøren). Denne liste behøver ikke at være udtømmende.

4. KLASSIFICERING OG MÆRKNING

4.1. Stoffets (stoffernes) fareklassificering i henhold til artikel 4 og 6 i direktiv 67/548/EØF

Der angives endvidere for hver stofindgang en begrundelse for, at der ikke er angivet en 

klassificering for en bestemt effektparameter (f.eks. fordi data ikke foreligger, ikke er en-

tydige eller er entydige, men utilstrækkelige til klassificering).

4.2. Den faremærkning for stoffet (stofferne), der følger af anvendelsen af artikel 23, 24 og 25 i 

direktiv 67/548/EØF

4.3. Eventuelle specifikke koncentrationsgrænser, der følger af anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i 

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

5. VEJLEDNING I SIKKER ANVENDELSE VEDRØRENDE:

Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med oplysningerne i sikkerhedsdatabla-

det, når et sådant kræves i henhold til artikel 31.
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5.1. Førstehjælpsforanstaltninger (sikkerhedsdatabladets punkt 4)

5.2. Brandbekæmpelse (sikkerhedsdatabladets punkt 5)

5.3. Forholdsregler ved udslip (sikkerhedsdatabladets punkt 6)

5.4. Håndtering og opbevaring (sikkerhedsdatabladets punkt 7)

5.5. Transportoplysninger (sikkerhedsdatabladets punkt 14)

Når der ikke kræves en kemikaliesikkerhedsrapport, skal der gives følgende supplerende 

oplysninger.

5.6. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (sikkerhedsdatabladets punkt 8)

5.7. Stabilitet og reaktivitet (sikkerhedsdatabladets punkt 10)

5.8. Bortskaffelse

5.8.1. Bortskaffelse (sikkerhedsdatabladets punkt 13)

5.8.2. Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for industrien

5.8.3. Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for offentligheden
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6. OPLYSNINGER OM EKSPONERING FOR STOFFER, DER ER REGISTRERET I EN 
MÆNGDE PÅ 1-10 TONS PR. ÅR PR. PRODUCENT ELLER IMPORTØR

6.1. Vigtigste kategorier af anvendelser:

6.1.1. a) industriel anvendelse og/eller

b) erhvervsmæssig anvendelse og/eller

c) forbrugeranvendelse

6.1.2 Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse
a) anvendelse i et lukket system og/eller

b) anvendelse, der medfører, at stoffet indgår i en matrice, og/eller

c) ikke-udbredt anvendelse, og/eller

d) udbredt anvendelse

6.2. Vigtig(e) eksponeringsvej(e)

6.2.1. Eksponering af mennesker:
a) oral og/eller

b) dermal og/eller

c) indånding
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6.2.2. Eksponering af miljøet

a) vand og/eller

b) luft og/eller

c) fast affald og/eller

d) jord

6.3. Eksponeringsmønster

a) utilsigtet/sjælden og/eller

b) lejlighedsvis og/eller

c) vedvarende/hyppig
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BILAG VII

STANDARDOPLYSNINGSKRAV FOR STOFFER, DER

PRODUCERES ELLER IMPORTERES I MÆNGDER PÅ 1 TON ELLER DEROVER

Kolonne 1 i dette bilag angiver standardoplysningskravene for

a) ikke-indfasningsstoffer, der produceres eller importeres i mængder på 1-10 tons

b) indfasningsstoffer, der produceres eller importeres i mængder på 1-10 tons og opfylder kri-

terierne i bilag III, jf. artikel 12, stk. 1, litra a), og b), og

c) stoffer, der produceres eller importeres i mængder på 10 tons eller derover.

Samtlige tilgængelige relevante oplysninger om fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikolo-

giske egenskaber skal indsendes. For stoffer, der ikke opfylder kriterierne i bilag III, kræves kun de 

fysisk-kemiske oplysninger, som angivet i punkt 7 i dette bilag.

Kolonne 2 i dette bilag indeholder særlige regler, hvorefter de obligatoriske standardoplysninger 

kan udelades, erstattes af andre oplysninger, indsendes under et andet mængdeinterval eller tilpasses 

på anden måde. Hvis betingelserne for at foretage tilpasninger som angivet i kolonne 2 i dette bi-

lag er opfyldt, skal registranten tydeligt angive dette samt begrunde enhver tilpasning i de pågæl-

dende punkter i registreringsdossieret.

Ud over disse særlige regler kan en registrant tilpasse de obligatoriske standardoplysninger i kolon-

ne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag XI bortset fra punkt 3 om undtagelse for stofspeci-

fik eksponeringsbaseret testning. Også i dette tilfælde skal registranten tydeligt begrunde enhver 

beslutning om at tilpasse standardoplysningerne i de pågældende punkter i registreringsdossieret 

med henvisning til de pågældende særlige regler i kolonne 2 eller i bilag XI1.

  

1 Bemærkning: betingelser for undladelse af en bestemt test, der er angivet i de relevante for-
søgsmetoder i Kommissionens forordning om forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, og som ikke er gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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Før der foretages nye forsøg til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes alle 

foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske oplysninger om effekter på mennesker, data fra 

validerede (Q)SAR og data fra strukturelt beslægtede stoffer (analogislutning). In vivo-test af æt-

sende stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, der medfører ætsning, skal undgås. Inden undersø-

gelsen udføres, bør der ud over vejledningen i dette bilag indhentes yderligere vejledning om test-

strategier.

Hvis der for bestemte effektparametre ikke gives oplysninger af andre grunde end dem, der er 

nævnt i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag XI, skal dette klart angives og begrundes.
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7. OPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.1. Stoffets tilstandsform ved 20 °C og 101,3 kPa

7.2. Smelte-/frysepunkt 7.2. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen under en grænse på -20 °C.

7.3. Kogepunkt 7.3. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– for gasser eller

– for faste stoffer, der enten har højere smeltepunkt end 300 °C eller dekom-
ponerer før kogning; i sådanne tilfælde kan et kogepunkt ved reduceret 
tryk skønnes eller måles; eller

– for stoffer, der dekomponerer før kogning (f.eks. ved autooxidation, omlej-
ring, nedbrydning, dekomponering osv.).

7.4. Relativ massefylde 7.4. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis stoffet kun er stabilt ved opløsning i et bestemt opløsningsmiddel, og 

opløsningens massefylde er omtrent som opløsningsmidlets; i så fald er det 
tilstrækkeligt at angive, om opløsningens massefylde er højere eller lavere 
end opløsningsmidlets; eller

– hvis stoffet er en gas; i dette tilfælde foretages en skønsmæssig beregning 
ud fra stoffets molekylvægt og idealgasloven.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.5. Damptryk 7.5. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis smeltepunktet er over 300 °C.

Er smeltepunktet mellem 200 °C og 300 °C, er en grænseværdi baseret på måling eller en 
anerkendt beregningsmetode tilstrækkelig.

7.6. Overfladespænding 7.6. Det er kun nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis der på grundlag af strukturen forventes eller kan forudses overflade-
aktivitet, eller

– hvis overfladeaktivitet anses som en positiv egenskab ved materialet.
Hvis vandopløseligheden er under 1 mg/l ved 20 °C, er det ikke nødvendigt at udføre for-
søget.

7.7. Vandopløselighed 7.7. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er ustabilt på grund af hydrolyse ved en pH-værdi på 4, 7 og 9 
(halveringstid under 12 timer), eller

– hvis stoffet er let oxiderbart i vand.
Fremtræder stoffet "uopløseligt" i vand, udføres en grænsetest ned til analysemetodens 
detektionsgrænse.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.8. Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand 7.8. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen for uorganiske stoffer. Hvis te-
sten ikke kan udføres (f.eks. fordi stoffet dekomponerer, har høj overfladeaktivi-
tet, reagerer voldsomt under udførelse af testen eller ikke kan opløses i vand el-
ler oktanol, eller der ikke kan skaffes tilstrækkelig rent stof), angives en beregnet 
log P-værdi samt beskrivelse af beregningsmåden.

7.9. Flammepunkt 7.9. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis stoffet er uorganisk, eller

– hvis stoffet kun indeholder flygtige organiske komponenter med flamme-
punkt over 100 °C for vandige opløsninger, eller

– hvis det skønnede flammepunkt er over 200°C, eller
– hvis flammepunktet kan forudsiges nøjagtigt ved interpolation fra eksiste-

rende karakteriserede materialer.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.10. Antændelighed 7.10. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis der er tale om et fast stof, der er eksplosivt eller pyrofort; disse egen-
skaber skal altid tages i betragtning, før antændeligheden vurderes; eller

– for gasser, hvis koncentrationen af den brændbare gas i blanding med in-
aktive gasser er så lav, at koncentrationen af gassen ved opblanding med 
luft til stadighed vil være under den nedre grænse, eller

– for stoffer, der antændes spontant ved kontakt med luft.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.11. Eksplosive egenskaber 7.11. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis molekylet ikke indeholder kemiske grupper, der er knyttet til eksplo-
sive egenskaber, eller

– hvis stoffet indeholder kemiske grupper, der er knyttet til eksplosive egen-
skaber og omfatter oxygen, og den beregnede oxygenbalance er under 
-200, eller

– hvis det organiske stof eller en homogen blanding af organiske stoffer in-
deholder kemiske grupper, der er knyttet til eksplosive egenskaber, men 
den eksoterme dekomponeringsenergi er under 500 J/g, og eksoterm de-
komponering sætter ind ved temperaturer under 500ºC, eller

– hvis koncentrationen af det uorganiske oxiderende stof for blandinger af 
oxiderende stoffer (FN-klasse 5.1) og organiske stoffer er:
– under 15 vægtprocent, hvis den henhører under FN-emballagegruppe 

I (høj risiko) eller II (mellemhøj risiko)

– under 30 vægtprocent, hvis den henhører under FN-emballagegruppe 

III (lav risiko).

Bemærkning: Hvis den eksoterme dekomponeringsenergi for organiske materialer er 
under 800 J/g, kræves hverken test for forplantning af detonation eller test for følsomhed 
for detonationschok.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.12. Selvantændelsestemperatur 7.12. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er eksplosivt eller spontant bryder i brand ved kontakt med luft 
ved stuetemperatur, eller

– for væsker, der er ubrændbare i luft, f.eks. intet flammepunkt op til 200°C, 
eller

– for gasser, der ikke har et antændelsesområde, eller
– for faste stoffer, hvis de har smeltepunkt < 160 °C, eller hvis de fore-

løbige resultater udelukker selvopvarmning af stoffet op til 400 °C.

7.13. Oxiderende egenskaber 7.13. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er eksplosivt, eller
– hvis stoffet er meget brandfarligt, eller

– hvis stoffet er et organisk peroxid, eller
– hvis stoffet ikke kan reagere eksotermt med brændbare materialer, f.eks. 

som følge af sin kemiske struktur (f.eks. organiske stoffer, der ikke inde-
holder oxygen- eller halogenatomer, eller hvori disse grundstoffer ikke er 
kemisk bundet til nitrogen eller oxygen, samt uorganiske stoffer, der ikke 
indeholder oxygen- eller halogenatomer).
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

For faste stoffer er det ikke nødvendigt at udføre hele undersøgelsen, hvis en indledende 
prøve klart viser, at teststoffet har oxiderende egenskaber.

Bemærk, at der ikke findes nogen testmetode til bestemmelse af gasformige blandingers 
oxiderende egenskaber; vurdering af disse egenskaber må foretages ved et skøn ud fra en 
sammenligning af gassernes oxidationspotentiale i en blanding med oxygens oxidations-
potentiale i luft.

7.14. Kornstørrelsesfordeling 7.14. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen, hvis stoffet markedsføres eller 
anvendes i ikke-fast form eller partikelform.
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8. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.1. Hudirritation eller ætsning 8.1. Det er ikke nødvendigt at udføre trin 3 og 4:

Denne effektparameter vurderes i nedenstående trin i den 
anførte rækkefølge:

1) vurdering af de data, der foreligger for mennesker 
og dyr

2) vurdering af sur eller basisk reserve

3) in vitro-undersøgelse for ætsning
4) in vitro-undersøgelse for hudirritation.

– hvis kriterierne ifølge de foreliggende oplysninger er opfyldt med hensyn 
til klassificering som ætsende eller øjenirriterende, eller

– hvis stoffet er brændbart i luft ved stuetemperatur, eller
– hvis stoffet er klassificeret som meget giftigt ved kontakt med huden, eller
– hvis en undersøgelse af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til 

grænsedosis (2000 mg/kg legemsvægt).
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.2. Øjenirritation 8.2. Det er ikke nødvendigt at udføre trin 3:

Denne effektparameter vurderes i nedenstående trin i den 
anførte rækkefølge:
1) vurdering af de data, der foreligger for mennesker 

og dyr
2) vurdering af sur eller basisk reserve
3) in vitro-undersøgelse for øjenirritation.

– hvis kriterierne ifølge de foreliggende oplysninger er opfyldt med hensyn 
til klassificering som ætsende eller øjenirriterende, eller

– hvis stoffet er brændbart i luft ved stuetemperatur.

8.3. Hudsensibilisering 8.3. Det er ikke nødvendigt at udføre trin 2:

Denne effektparameter vurderes i nedenstående trin i den 
anførte rækkefølge:

1) vurdering af de data, der foreligger for mennesker 
og dyr, samt foreliggende alternative data

2) In vivo-forsøg.

– hvis stoffet ifølge de foreliggende oplysninger bør klassificeres som hud-
sensibiliserende eller ætsende, eller

– hvis stoffet er en stærk syre (pH < 2,0) eller base (pH > 11,5), eller
– hvis stoffet er brændbart i luft ved stuetemperatur.

Der skal som hovedregel udføres assay i lokale lymfeknuder i mus (LLNA), når in vivo-
forsøg er nødvendige. Der bør kun undtagelsesvis anvendes en anden metode. Ved an-
vendelse af andre metoder skal dette begrundes.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.4. Mutagenicitet 8.4. Er resultatet positivt, skal yderligere mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

8.4.1. In vitro-genmutationsundersøgelse i bakterier

8.5. Akut toksicitet
8.5.1. Ad oral vej

8.5. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen/erne:
– hvis stoffet er klassificeret som ætsende.

Det er ikke nødvendigt at foretage undersøgelsen, hvis der foreligger en undersøgelse af 
akut toksicitet ved indånding (8.5.2).
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9. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.1. Akvatisk toksicitet

9.1.1. Korttidstoksicitetstest på hvirvelløse dyr (fortrins-
vis Daphnia)

Registranten kan foretrække langtidstoksicitetstest frem for 
korttidstest.

9.1.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis der er forhold, der indikerer, at der sandsynligvis ikke vil være akva-

tisk toksicitet, f.eks. at stoffet er meget tungtopløseligt i vand eller sand-
synligvis ikke vil trænge gennem biologiske membraner, eller

– hvis der foreligger en langtidstoksicitetsundersøgelse på hvirvelløse dyr, 
eller

– hvis de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at foretage miljøfare-
klassificering og -mærkning.

Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet med Daphnia (bilag IX, punkt 9.1.5) skal 
overvejes, hvis stoffet er tungtopløseligt.

9.1.2. Undersøgelse af væksthæmmende virkning på 
vandplanter (helst alger)

9.1.2. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen, hvis der er forhold, der indike-
rer, at der sandsynligvis ikke vil være akvatisk toksicitet, f.eks. at stoffet er me-
get tungtopløseligt i vand eller sandsynligvis ikke vil trænge gennem biologiske 
membraner.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.2. Nedbrydning

9.2.1. Biotisk
9.2.1.1. Let bionedbrydelighed 9.2.1.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen for uorganiske stoffer.

Alle andre relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger skal gives, hvis de foreligger.
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BILAG VIII

SUPPLERENDE STANDARDOPLYSNINGSKRAV FOR STOFFER, DER PRODUCERES 

ELLER IMPORTERES I MÆNGDER PÅ 10 TONS ELLER DEROVER

Kolonne 1 i dette bilag angiver standardoplysningskravene for alle stoffer, der produceres eller im-

porteres i mængder på 10 ton eller derover, jf. artikel 12, stk. 1, litra c). Oplysningerne i kolonne 1 i 

dette bilag kræves derfor som et supplement til dem, der kræves i kolonne 1 i bilag VII. Alle andre 

relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger skal gives, hvis de fore-

ligger. Kolonne 2 i dette bilag indeholder særlige regler, hvorefter de obligatoriske standardoplys-

ninger kan udelades, erstattes af andre oplysninger, indsendes under et andet mængdeinterval eller 

tilpasses på anden måde. Hvis betingelserne for at foretage tilpasninger som angivet i kolonne 2 i 

dette bilag er opfyldt, skal registranten tydeligt angive dette samt begrunde enhver tilpasning i de 

pågældende punkter i registreringsdossieret.

Ud over disse særlige muligheder kan en registrant tilpasse de obligatoriske standardoplysninger i 

kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag XI. Også i dette tilfælde skal registranten ty-

deligt begrunde enhver beslutning om at tilpasse standardoplysningerne i de pågældende punkter i 

registreringsdossieret med henvisning til de pågældende særlige regler i kolonne 2 eller i bilag XI1.

  

1 Bemærkning: betingelser for undladelse af en bestemt test, der er angivet i de relevante for-
søgsmetoder i Kommissionens forordning om forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, og som ikke er gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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Før der foretages nye forsøg til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes alle 

foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske oplysninger om effekter på mennesker, data fra 

validerede (Q)SAR og data fra strukturelt beslægtede stoffer (analogislutning). In vivo-test af æt-

sende stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, der medfører ætsning, skal undgås. Inden undersø-

gelsen udføres, bør der ud over vejledningen i dette bilag indhentes yderligere vejledning om test-

strategier.

Hvis der for bestemte effektparametre ikke gives oplysninger af andre grunde end dem, der er 

nævnt i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag XI, skal dette klart angives og begrundes.
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8. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.1. Hudirritation

8.1.1. In vivo-hudirritation 8.1.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er klassificeret som ætsende eller hudirriterende, eller
– hvis stoffet er en stærk syre (pH < 2,0) eller base (pH > 11,5), eller

– hvis stoffet er brændbart i luft ved stuetemperatur, eller
– hvis stoffet er klassificeret som meget giftigt ved kontakt med huden, eller

– hvis en undersøgelse af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til 
grænsedosis (2000 mg/kg legemsvægt).
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.2. Øjenirritation

8.2.1. In vivo-øjenirritation 8.2.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er klassificeret som øjenirriterende med risiko for alvorlig 
øjenskade, eller

– hvis stoffet er klassificeret som ætsende, og registranten klassificerer stof-
fet som øjenirriterende, eller

– hvis stoffet er en stærk syre (pH < 2,0) eller base (pH > 11,5), eller

– hvis stoffet er brændbart i luft ved stuetemperatur.

8.4. Mutagenicitet
8.4.2. In vitro cytogenetisk undersøgelse i pattedyrceller 8.4.2. Det er normalt ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en in vivo cytogenetisk test, eller
– hvis stoffet er kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 eller mutagent i kate-

gori 1, 2 eller 3.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.4.3. Det er normalt ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen, hvis der foreligger til-
strækkelige data fra en pålidelig in vivo-genmutationsundersøgelse i pattedyr.

8.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrcel-
ler, hvis resultatet er negativt i bilag VII, punkt 
8.4.1., og bilag VIII, punkt 8.4.2.

8.4. Hvis én af genotoksicitetsundersøgelserne i bilag VII eller VIII giver positivt 
resultat, skal in vivo-mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

8.5. Akut toksicitet 8.5. Det er normalt ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen (undersøgelserne):

– hvis stoffet er klassificeret som ætsende.
Ud over den orale eksponeringsvej (8.5.1) skal oplysningerne i punkt 8.5.2 og 8.5.3 for 
andre stoffer end gasser gives for mindst én anden eksponeringsvej. Valget af den anden 
vej afhænger af stoffets art og den sandsynlige eksponeringsvej for mennesker. Er der 
kun én eksponeringsvej, kræves der kun oplysninger for denne vej.

8.5.2. Ved indånding 8.5.2. Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis eksponering af mennesker ved indånding 
er sandsynlig i betragtning af stoffets damptryk og/eller muligheden for ekspone-
ring for aerosoler, partikler eller dråber af en inhalerbar størrelse.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.5.3. Ad dermal vej 8.5.3. Dermal test er hensigtsmæssig:

1) hvis indånding af stoffet er usandsynlig, og
2) hudkontakt under produktion og/eller anvendelse er sandsynlig, og

3) de fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber tyder på potentiale for be-
tydelig absorption gennem huden

8.6. Toksicitet ved gentagen dosering

8.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med gentagen do-
sering (28 dage), én dyreart, hun- og handyr, den 
mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag 
af den sandsynlige eksponeringsvej for menne-
sker.

8.6.1. Det er ikke nødvendigt at udføre korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 dage):
– hvis der foreligger en pålidelig undersøgelse af subkronisk (90 dage) eller 

kronisk toksicitet, hvor der er anvendt en passende dyreart samt passende 
dosering, opløsningsmiddel og eksponeringsvej, eller

– hvis stoffet spaltes øjeblikkeligt, og der foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne, eller

– hvis relevant menneskelig eksponering kan udelukkes i overensstemmelse 
med bilag XI, punkt 3.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Passende eksponeringsvej vælges på følgende grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig:
1) hvis indånding af stoffet er usandsynlig, og

2) hudkontakt under produktion og/eller anvendelse er sandsynlig, og
3) de fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber tyder på potentiale for betydelig 

absorption gennem huden.
Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis eksponering af mennesker ved indånding er sand-
synlig i betragtning af stoffets damptryk og/eller muligheden for eksponering for aeroso-
ler, partikler eller dråber af en inhalerbar størrelse.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 8
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Undersøgelsen af subkronisk toksicitet (90 dage) (bilag IX, punkt 8.6.2) skal foreslås af 
registranten:
hvis hyppigheden og varigheden af eksponeringen af mennesker tilsiger, at en længereva-
rende undersøgelse er påkrævet, og en af følgende betingelser er opfyldt:
– andre foreliggende data viser, at stoffet kan have en farlig egenskab, der ikke 

kan påvises i en korttidstoksicitetsundersøgelse, eller
– passende udformede toksikokinetiske undersøgelser viser en ophobning af stof-

fet eller dets metabolitter i bestemte væv eller organer, der muligvis ikke ville 
kunne påvises i en korttidstoksicitetsundersøgelse, men som ved lang tids eks-
ponering kan forventes at have skadelige virkninger.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af agenturet i hen-
hold til artikel 39 eller 40:
– hvis der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi på grundlag af 28- eller 90-

dages-undersøgelsen, medmindre dette skyldes, at der ikke er observeret skade-
lige toksiske effekter, eller

– hvis de toksiske effekter er særligt problematiske (f.eks. alvorlige effekter), eller
– hvis der er tegn på en effekt, i forbindelse med hvilken den foreliggende doku-

mentation er et utilstrækkeligt grundlag for toksikologisk karakterisering og/eller 
risikokarakterisering. I sådanne tilfælde kan det også være mere hensigtsmæssigt 
at udføre særlige toksikologiske undersøgelser tilrettelagt med henblik på sådan-
ne effekter (f.eks. immunotoksicitet eller neurotoksicitet); eller

– hvis den eksponeringsvej, der er anvendt i den første undersøgelse med gentagen 
dosering, var uhensigtsmæssig i forhold til den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, og der ikke kan ekstrapoleres mellem de pågældende eksponerings-
veje, eller

– hvis der er særlige problemer i forbindelse med eksponeringen (f.eks. anvendelse 
i forbrugerprodukter, der fører til eksponeringsniveauer, der ligger tæt på de 
dosisniveauer, hvor der kan forventes toksicitet for mennesker), eller

– hvis effekter fundet i stoffer, der er klart strukturelt beslægtede med det under-
søgte stof, ikke er påvist i 28- eller 90-dages-undersøgelsen.
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BILAG VIII DG C I DA

KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.7. Reproduktionstoksicitet 8.7.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende risikohånd-
teringsforanstaltninger, eller

– hvis stoffet er mutagent i kønsceller, og der er indført passende risikohåndte-
ringsforanstaltninger, eller

– hvis relevant menneskelig eksponering kan udelukkes i overensstemmelse med 
bilag XI, punkt 3, eller

– hvis der foreligger en prænatal udviklingstoksicitetsundersøgelse (punkt 8.7.2 i 
dette bilag) eller en reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to generationer 
(punkt 8.7.3 i dette bilag).

Hvis et stof vides at have en skadelig virkning på fertilitet, idet det opfylder kriterierne 
for klassificering som Repr Kat 1 eller 2: R60, og de foreliggende data udgør et tilstræk-
keligt grundlag for en velfunderet risikovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage 
yderligere fertilitetstest. Det skal imidlertid overvejes at teste for skader på afkommet.
Hvis et stof vides at forårsage skader på afkommet, idet det opfylder kriterierne for klas-
sificering som Repr Kat 1 eller 2: R61, og de foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet risikovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere 
undersøgelser for udviklingstoksicitet. Det skal imidlertid overvejes at teste for virknin-
ger på fertilitet.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.7.1. Screening for reproduktions- og udviklingstoksi-
citet, én dyreart (OECD 421 eller 422), hvis de fo-
religgende oplysninger om strukturelt beslægtede 
stoffer, (Q)SAR-vurderinger eller in vitro-
metoder ikke giver grundlag for at mene, at stoffet 
kan give skader på afkommet.

Hvis der er alvorlig bekymring for potentielle skadelige virkninger på fertilitet eller af-
kom, kan registranten foreslå enten en prænatal udviklingstoksicitetsundersøgelse (bi-
lag IX, punkt 8.7.2) eller en reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to generationer (bi-
lag IX, punkt 8.7.3) i stedet for screeningsundersøgelsen.

8.8. Toksikokinetik

8.8.1. Vurdering af stoffets toksikokinetiske egenskaber, 
i det omfang de kan udledes af de relevante fore-
liggende oplysninger.
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9. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.1.3. Korttidstoksicitetsundersøgelse i fisk: Registran-
ten kan foretrække langtidstoksicitetstest frem for 
korttidstest. 

9.1.3. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis der er forhold, der indikerer, at der sandsynligvis ikke vil være akva-

tisk toksicitet, f.eks. at stoffet er meget tungtopløseligt i vand eller sand-
synligvis ikke vil trænge gennem biologiske membraner, eller

– hvis der foreligger en langtidstoksicitetsundersøgelse for fisk.

Langtidsundersøgelse for akvatisk toksicitet som beskrevet i bilag IX skal overvejes, hvis 
kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til bilag I viser, at yderligere undersøgelse af 
virkningerne på akvatiske organismer er nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) test vil 
afhænge af resultatet af kemikaliesikkerhedsvurderingen.

Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet for fisk (bilag IX, punkt 9.1.6) skal overve-
jes, hvis stoffet er tungtopløseligt i vand.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.1.4. Testning for hæmning af respiration i aktiveret 
slam 

9.1.4. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis der ikke sker emission til et spildevandsbehandlingsanlæg, eller
– hvis der er forhold, der indikerer, at der sandsynligvis ikke vil være mikro-

biel toksicitet, f.eks. at stoffet er meget tungtopløseligt i vand, eller
– hvis stoffet findes at være let bionedbrydeligt, og de anvendte testkoncen-

trationer ligger i det koncentrationsområde, der kan forventes i det vand, 
der tilføres et spildevandsbehandlingsanlæg.

Undersøgelsen kan erstattes af en nitrifikationshæmningstest, hvis de foreliggende data 
viser, at stoffet må forventes at hæmme mikrobiel vækst eller mikrobielle funktioner, 
navnlig nitrificerende bakterier.

9.2. Nedbrydning 9.2. Der skal overvejes yderligere undersøgelser af nedbrydning, hvis kemikaliesik-
kerhedsvurderingen i henhold til bilag I viser, at yderligere undersøgelse af stof-
fets nedbrydning er nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) test vil afhænge af 
resultaterne af kemikaliesikkerhedsvurderingen.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 14
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.2.2. Abiotisk

9.2.2.1. Hydrolyse som funktion af pH.

9.2.2.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er let bionedbrydeligt, eller
– hvis stoffet er meget tungtopløseligt i vand.

9.3. Skæbne og opførsel i miljøet

9.3.1. Screeningsundersøgelse for adsorption/desorption 9.3.1. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis stoffet ud fra sine fysisk-kemiske egenskaber kan forventes at have et 

lavt adsorptionspotentiale (f.eks. hvis dets oktanol/vand-
fordelingskoefficient er lav), eller

– hvis stoffet og dets relevante nedbrydningsprodukter dekomponerer hur-
tigt.
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BILAG IX

SUPPLERENDE STANDARDOPLYSNINGSKRAV FOR STOFFER, DER PRODUCERES 

ELLER IMPORTERES I MÆNGDER PÅ 100 tons ELLER DEROVER

På det trin, der svarer til dette bilag, skal registranten i henhold til artikel 12, stk. 1, litra d), indsen-

de forslag til og tidsplan for opfyldelse af oplysningskravene i dette bilag.

Kolonne 1 i dette bilag angiver standardoplysningskravene for alle stoffer, der produceres eller im-

porteres i mængder på 100 tons eller derover, jf. artikel 12, stk. 1, litra d). Oplysningerne i kolon-

ne 1 i dette bilag kræves derfor som et supplement til dem, der kræves i kolonne 1 i bilag VII og 

VIII. Alle andre relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger skal 

gives, hvis de foreligger. Kolonne 2 i dette bilag indeholder særlige regler, hvorefter registranten 

kan foreslå at udelade obligatoriske standardoplysninger, at erstatte dem med andre oplysninger, at 

indsende dem under et andet mængdeinterval eller at tilpasse dem på anden måde. Hvis betingelser-

ne for at foreslå tilpasninger som angivet i kolonne 2 i dette bilag er opfyldt, skal registranten tyde-

ligt angive dette samt begrunde ethvert forslag til tilpasning i de pågældende punkter i registre-

ringsdossieret.

Ud over disse særlige muligheder kan en registrant tilpasse de obligatoriske standardoplysninger i 

kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag XI. Også i dette tilfælde skal registranten ty-

deligt begrunde enhver beslutning om at foreslå tilpasninger af standardoplysningerne i de pågæl-

dende punkter i registreringsdossieret med henvisning til de pågældende særlige regler i kolonne 2 

eller i bilag XI1.

  

1 Bemærkning: betingelser for undladelse af en bestemt test, der er angivet i de relevante for-
søgsmetoder i Kommissionens forordning om forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, og som ikke er gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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Før der foretages nye forsøg til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes alle 

foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske oplysninger om effekter på mennesker, data fra 

validerede (Q)SAR og data fra strukturelt beslægtede stoffer (analogislutning). In vivo-test af æt-

sende stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, der medfører ætsning, skal undgås. Inden undersø-

gelsen udføres, bør der ud over vejledningen i dette bilag indhentes yderligere vejledning om test-

strategier.

Hvis der for bestemte effektparametre ikke gives oplysninger af andre grunde end dem, der er 

nævnt i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag XI, skal dette klart angives og begrundes.
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7. OPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.15. Stabilitet i organiske opløsningsmidler og de rele-
vante nedbrydningsprodukters identitet

Kun obligatorisk, hvis stoffets stabilitet anses for at 
være kritisk.

7.15. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen for uorganiske stoffer.

7.16. Dissociationskonstant 7.16. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:
– hvis stoffet er ustabilt på grund af hydrolyse (halveringstid under 

12 timer) eller er let oxiderbart i vand, eller
– hvis forsøget ikke kan foretages af videnskabelige grunde, f.eks. hvis 

analysemetoden ikke er tilstrækkelig følsom.

7.17. Viskositet
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8. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.4. Hvis en af in vitro-genotoksicitetsundersøgelserne i bilag VII eller VIII 
giver et positivt resultat, og der ikke allerede foreligger resultater af en in 
vivo-undersøgelse, skal registranten foreslå en passende in vivo-test for 
genotoksicitet i somatiske celler.

Hvis der foreligger et positivt resultat af en in vivo-test i somatiske celler, 
bør potentialet for kønscellemutagenicitet betragtes på grundlag af alle fo-
religgende data, herunder toksikokinetisk dokumentation. Hvis der ikke 
kan drages klare konklusioner om kønscellemutagenicitet, skal yderligere 
undersøgelser overvejes.

8.6. Toksicitet ved gentagen dosering

8.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med gentagen do-
sering (28 dage), én dyreart, hun- og handyr, den 
mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag 
af den sandsynlige eksponeringsvej for menne-
sker, medmindre en sådan undersøgelse allerede 
er foretaget i henhold til kravene i bilag VIII, eller 
der foreslås undersøgelser i henhold til 
punkt 8.6.2 i dette bilag. I så fald finder punkt 3 i 
bilag XI ikke anvendelse.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.6.2. Subkronisk toksicitetsundersøgelse (90 dage), én 
dyreart (gnaver), hun- og handyr, den mest hen-
sigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag af den 
sandsynlige eksponeringsvej for mennesker.

8.6.2. Det er ikke nødvendigt at udføre den subkroniske toksicitetsundersøgelse 
(90 dage):
– hvis der foreligger en pålidelig korttidstoksicitetsundersøgelse 

(28 dage), der efter kriterierne for klassificering af stoffet som R48 
viser alvorlige toksiske virkninger, for hvilke den observerede 
NOAEL-28 dage med anvendelse af en passende usikkerhedsfaktor 
giver mulighed for ekstrapolering til NOAEL-90 dage for samme 
eksponeringsvej, eller

– hvis der foreligger en pålidelig kronisk toksicitetsundersøgelse, for-
udsat at der er anvendt en passende dyreart og indgivelsesvej, eller

– hvis stoffet spaltes øjeblikkeligt, og der foreligger tilstrækkelige data 
om spaltningsprodukterne (med hensyn til både systemiske virknin-
ger og virkninger på det sted, hvor stoffet optages), eller

– hvis stoffet er ureaktivt, uopløseligt og ikke-inhalerbart, og der ikke 
er tegn på absorption eller på toksicitet i en 28 dages "grænsetest", 
navnlig når der samtidig er tale om begrænset eksponering af menne-
sker.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

En passende eksponeringsvej vælges på følgende grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig:
1) hvis hudkontakt under produktion og/eller anvendelse er sandsynlig, og

2) de fysisk-kemiske egenskaber tyder på en betydelig absorption gennem 
huden, og

3) en af følgende betingelser er opfyldt:
– der observeres toksicitet i undersøgelsen af akut dermal toksicitet ved lave-

re doser end i undersøgelsen af oral toksicitet, eller
– der observeres systemiske virkninger eller andre tegn på absorption i hud-

og/eller øjenirritationsundersøgelser, eller
– in vitro-undersøgelser tyder på betydelig hudabsorption, eller

– der er registreret betydelig dermal toksicitet eller hudgennemtrængning for 
strukturelt beslægtede stoffer.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Inhalationstest er hensigtsmæssig:
– hvis eksponering af mennesker ved indånding er sandsynlig i betragtning 

af stoffets damptryk og/eller muligheden for eksponering for aerosoler, 
partikler eller dråber af en inhalerbar størrelse.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af agenturet i 
henhold til artikel 39 eller 40:
– hvis der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi på grundlag af 90-dages-

undersøgelsen, medmindre dette skyldes, at der ikke er observeret skadeli-
ge toksiske effekter, eller

– hvis de toksiske effekter er særligt problematiske (f.eks. alvorlige virknin-
ger), eller

– hvis der er tegn på en effekt, i forbindelse med hvilken den foreliggende 
dokumentation er et utilstrækkeligt grundlag for toksikologisk karakterise-
ring og/eller risikokarakterisering. I sådanne tilfælde kan det også være 
mere hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske undersøgelser tilret-
telagt med henblik på sådanne effekter (f.eks. immunotoksicitet eller neu-
rotoksicitet); eller

– hvis der er særlige problemer i forbindelse med eksponeringen (f.eks. an-
vendelse i forbrugerprodukter, der fører til eksponeringsniveauer, der lig-
ger tæt på de dosisniveauer, hvor der kan forventes toksicitet for menne-
sker).
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.7. Reproduktionstoksicitet 8.7. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelserne:

– hvis stoffet er et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende 
risikohåndteringsforanstaltninger, eller

– hvis stoffet er mutagent i kønsceller, og der er indført passende risi-
kohåndteringsforanstaltninger, eller

– hvis stoffet har lav toksikologisk aktivitet (ingen tegn på toksicitet i 
nogen af de foreliggende undersøgelser), det ud fra toksikokinetiske 
data kan vises, at der ikke sker systemisk absorption via de relevante 
eksponeringsveje (koncentrationen i plasma/blod er f.eks. under de-
tektionsgrænsen ved anvendelse af en følsom metode, og hverken 
stoffet eller dets metabolitter er til stede i urin, galde eller udåndings-
luft), og der ikke er nogen eller ikke nogen betydelig eksponering af 
mennesker.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

Hvis et stof vides at have en negativ virkning på fertilitet, idet det 
opfylder kriterierne for klassificering som Repr Kat 1 eller 2: R60, 
og de foreliggende data udgør et tilstrækkeligt grundlag for en vel-
funderet risikovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage yderlige-
re fertilitetstest. Det skal imidlertid overvejes at teste for skader på 
afkommet.
Hvis et stof vides at forårsage skader på afkommet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 1 eller 2: R61, og de fore-
liggende data udgør et tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet risi-
kovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere undersø-
gelser for udviklingstoksicitet. Det skal imidlertid overvejes at teste 
for virkninger på fertilitet.

8.7.2. Prænatal udviklingstoksicitetsundersøgelse, én 
dyreart, den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej 
på grundlag af den sandsynlige eksponeringsvej 
for mennesker (B.31 i Kommissionens forordning 
om forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, eller OECD 414).

8.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis udføres på én dyreart. Beslutningen 
om, hvorvidt der skal udføres en undersøgelse for dette mængdeinterval el-
ler det næste på endnu en dyreart, skal baseres på resultatet af den første 
undersøgelse og alle andre relevante foreliggende data.

8.7.3. Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to genera-
tioner, én dyreart, hun- og handyr, den mest hen-
sigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag af den 
sandsynlige eksponeringsvej for mennesker, hvis 
28-dages- eller 90-dages-undersøgelsen viser ska-
delige virkninger på forplantningsorganer eller
-væv

8.7.3. Undersøgelsen skal indledningsvis udføres på én dyreart. Beslutningen 
om, hvorvidt der skal udføres en undersøgelse for dette mængdeinterval el-
ler det næste på endnu en dyreart, skal baseres på resultatet af den første 
undersøgelse og alle andre relevante foreliggende data.
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9. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.1. Akvatisk toksicitet 9.1. Langtidstoksicitetsundersøgelser skal foreslås af registranten, hvis kemika-
liesikkerhedsvurderingen i henhold til bilag I viser, at yderligere undersø-
gelse af stoffets virkninger på akvatiske organismer er nødvendig. Valget 
af passende undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af kemikaliesikker-
hedsvurderingen.

9.1.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse på hvirvelløse dyr 
(fortrinsvis Daphnia) (medmindre en sådan allerede 
er foretaget i henhold til kravene i bilag VII)

9.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i fisk (medmindre 
en sådan allerede er foretaget i henhold til kravene i 
bilag VIII)

Der skal gives oplysninger for ét af punkterne 9.1.6.1, 9.1.6.2 
eller 9.1.6.3.

9.1.6.1. Toksicitetstest med fisk i tidlige livsstadier (FELS)
9.1.6.2. Fisk, korttidstoksicitetstest udført på fiskeembryoner 

og blommesækyngel
9.1.6.3. Væksttest på fiskeyngel
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.2. Nedbrydning 9.2. Yderligere biotiske nedbrydningsforsøg skal foreslås af registranten, hvis 
kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til bilag I viser, at yderligere 
undersøgelse af stoffets nedbrydning og nedbrydningsprodukter er nød-
vendig. Valget af passende undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
kemikaliesikkerhedsvurderingen og kan omfatte simuleringstest i passende 
medier (f.eks. vand, sediment eller jord).

9.2.1. Biotisk

9.2.1.2. Simuleringstest af fuldstændig nedbrydning i over-
fladevand

9.2.1.2. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er meget tungtopløseligt i vand, eller
– hvis stoffet er let bionedbrydeligt.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.2.1.3. Simuleringstest i jord (for stoffer med højt potentiale 
for adsorption til jord)

9.2.1.3. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er let bionedbrydeligt, eller
– hvis direkte og indirekte eksponering af jord er usandsynlig.

9.2.1.4. Simuleringstest i sediment (for stoffer med højt po-
tentiale for adsorption til sediment)

9.2.1.4. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet er let bionedbrydeligt, eller
– hvis direkte og indirekte eksponering af sedimenter er usandsynlig. 

9.2.3. Identifikation af nedbrydningsprodukter 9.2.3. Medmindre stoffet er let bionedbrydeligt
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.3. Skæbne og opførsel i miljøet

9.3.2. Bioakkumulering i akvatiske arter, helst fisk 9.3.2. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet har et lavt potentiale for bioakkumulering (f.eks. log 
Kow < 3) og/eller et lavt potentiale for at trænge gennem biologiske 
membraner, eller

– hvis direkte og indirekte eksponering af det akvatiske delmiljø er 
usandsynlig.

9.3.3. Yderligere oplysninger om adsorption/desorption 
afhængigt af resultaterne af den i bilag VIII krævede 
undersøgelse

9.3.3. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelsen:

– hvis stoffet ud fra sine fysisk-kemiske egenskaber forventes at have 
et lavt adsorptionspotentiale (f.eks. hvis stoffets oktanol/vand-
fordelingskoefficient er lav), eller

– hvis stoffet og dets nedbrydningsprodukter dekomponerer hurtigt.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.4. Virkninger på terrestriske organismer 9.4. Det er ikke nødvendigt at udføre disse undersøgelser, hvis direkte eller in-
direkte eksponering af jordmiljøet er usandsynlig.
Hvis der ikke findes toksicitetsdata for jordorganismer, kan ligevægtsfor-
delingsmetoden anvendes til vurdering af faren for jordorganismer. Valget 
af passende undersøgelser afhænger af resultatet af kemikaliesikkerheds-
vurderingen.
Navnlig for stoffer med højt potentiale for adsorption til jord eller meget 
persistente stoffer skal registranten overveje langtidsundersøgelser i stedet 
for korttidsundersøgelser af toksicitet.

9.4.1. Korttidstoksicitet for hvirvelløse dyr

9.4.2. Virkninger på jordmikroorganismer

9.4.3. Korttidstoksicitet for planter
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9. DETEKTIONS- OG ANALYSEMETODER

På anmodning skal der gives en beskrivelse af de analysemetoder, der er anvendt for de relevante delmiljøer, der er undersøgt med de pågældende ana-

lysemetoder. Hvis analysemetoderne ikke foreligger, skal dette begrundes.
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BILAG X

SUPPLERENDE STANDARDOPLYSNINGSKRAV FOR STOFFER, DER PRODUCERES 

ELLER IMPORTERES I MÆNGDER PÅ 1000 TONS ELLER DEROVER

På det trin, der svarer til dette bilag, skal registranten i henhold til artikel 12, stk. 1, litra e), indsen-
de forslag til og tidsplan for opfyldelse af oplysningskravene i dette bilag.

Kolonne 1 i dette bilag angiver standardoplysningskravene for alle stoffer, der produceres eller im-
porteres i mængder på 1 000 tons eller derover, jf. artikel 12, stk. 1, litra e). Oplysningerne i kolon-
ne 1 i dette bilag kræves derfor som et supplement til dem, der kræves i kolonne 1 i bilag VII, VIII 
og IX. Alle andre relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger skal 
gives, hvis de foreligger. Kolonne 2 i dette bilag indeholder de særlige regler, hvorefter registranten 
kan foreslå at udelade obligatoriske standardoplysninger, at erstatte dem med andre oplysninger, at 
indsende dem under et andet mængdeinterval eller at tilpasse dem på anden måde. Hvis betingelser-
ne for at foreslå tilpasninger som angivet i kolonne 2 i dette bilag er opfyldt, skal registranten tyde-
ligt angive dette samt begrunde ethvert forslag til tilpasning i de pågældende punkter i registre-
ringsdossieret.

Ud over disse særlige muligheder kan en registrant tilpasse de obligatoriske standardoplysninger i 
kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag XI. Også i dette tilfælde skal registranten ty-
deligt begrunde enhver beslutning om at foreslå tilpasninger af standardoplysningerne i de pågæl-
dende punkter i registreringsdossieret med henvisning til de pågældende særlige regler i kolonne 2 
eller i bilag XI1.

  

1 Bemærkning: betingelser for undladelse af en bestemt test, der er angivet i de relevante for-
søgsmetoder i Kommissionens forordning om forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, og som ikke er gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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Før der foretages nye forsøg til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes alle 
foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske oplysninger om effekter på mennesker, data fra 
validerede (Q)SAR og data fra strukturelt beslægtede stoffer (analogislutning). In vivo-test af æt-
sende stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, der medfører ætsning, skal undgås. Inden undersø-
gelsen udføres, bør der ud over vejledningen i dette bilag indhentes yderligere vejledning om test-
strategier.

Hvis der for bestemte effektparametre ikke gives oplysninger af andre grunde end dem, der er 
nævnt i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag XI, skal dette klart angives og begrundes.
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8. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.4. Hvis en af in vitro-genotoksicitetsundersøgelserne i bilag VII eller VIII giver et 
positivt resultat, vil det eventuelt også være nødvendigt at foretage en in vivo-
test i somatiske celler, afhængigt af de foreliggende datas kvalitet og relevans.
Hvis der foreligger et positivt resultat af en in vivo-test i somatiske celler, bør 
potentialet for kønscellemutagenicitet betragtes på grundlag af alle foreliggende 
data, herunder toksikokinetisk dokumentation. Hvis der ikke kan drages klare 
konklusioner om kønscellemutagenicitet, skal yderligere undersøgelser overve-
jes.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.6.3. En langtidstoksicitetsundersøgelse med gentagen dosering (≥ 12 måneder) kan 
foreslås af registranten eller kræves af agenturet i henhold til artikel 39 eller 40, 
hvis hyppigheden og varigheden af eksponeringen af mennesker tilsiger, at en 
længerevarende undersøgelse er påkrævet, og en af følgende betingelser er op-
fyldt:

– der er i 28 dages- eller 90 dages-undersøgelsen observeret alvorlige toksi-
ske effekter, der giver anledning til særlig bekymring, og i forbindelse med 
hvilke den foreliggende dokumentation er et utilstrækkeligt grundlag for 
toksikologisk vurdering eller risikokarakterisering, eller

– der er ikke i 28 dages- eller 90 dages-undersøgelsen påvist effekter fundet i 
stoffer, der er klart strukturelt beslægtede med det undersøgte stof, eller

– stoffet kan have en farlig egenskab, der ikke kan påvises i en 90 dages-
undersøgelse.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.6.4. Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af agentu-
ret i henhold til artikel 39 eller 40:
– hvis de toksiske virkninger giver anledning til særlig bekymring (f.eks. al-

vorlige virkninger); eller
– hvis der er tegn på en effekt, i forbindelse med hvilken den foreliggende 

dokumentation er et utilstrækkeligt grundlag for toksikologisk vurdering 
og/eller risikokarakterisering. I sådanne tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske undersøgelser tilrettelagt 
med henblik på sådanne virkninger (f.eks. immunotoksicitet eller neuro-
toksicitet); eller

– hvis der er særlige problemer i forbindelse med eksponeringen (f.eks. an-
vendelse i forbrugerprodukter, der fører til eksponeringsniveauer, der lig-
ger tæt på de dosisniveauer, hvor der er observeret toksicitet).

8.7. Reproduktionstoksicitet 8.7. Det er ikke nødvendigt at udføre undersøgelserne:
– hvis stoffet er et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende risiko-

håndteringsforanstaltninger
– hvis stoffet er mutagent i kønsceller, og der er indført passende risikohånd-

teringsforanstaltninger
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

– hvis stoffet har lav toksikologisk aktivitet (ingen tegn på toksicitet i nogen 
af de foreliggende undersøgelser), det ud fra toksikokinetiske data kan vi-
ses, at der ikke sker systemisk absorption via de relevante eksponeringsve-
je (koncentrationen i plasma/blod er f.eks. under detektionsgrænsen ved 
anvendelse af en følsom metode, og hverken stoffet eller dets metabolitter 
er til stede i urin, galde eller udåndingsluft), og der ikke er nogen eller ikke 
nogen betydelig eksponering af mennesker.

Hvis et stof vides at have en negativ virkning på fertilitet, idet det opfylder kriterierne for 
klassificering som Repr Kat 1 eller 2: R60, og de foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet risikovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere 
fertilitetstest. Det skal imidlertid overvejes at teste for udviklingstoksicitet.

Hvis et stof vides at forårsage skader på afkommet, idet det opfylder kriterierne for klas-
sificering som Repr Kat 1 eller 2: R61, og de foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet risikovurdering, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere 
undersøgelser for skader på afkommet. Det skal imidlertid overvejes at teste for virknin-
ger på fertilitet.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, én dyreart, den 
mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag 
af den forventede eksponeringsvej for mennesker 
(OECD 414).

8.7.3. Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to genera-
tioner, én dyreart, hun- og handyr, den mest hen-
sigtsmæssige indgivelsesvej på grundlag af den 
sandsynlige eksponeringsvej for mennesker, 
medmindre sådanne undersøgelser allerede er fo-
retaget i henhold til kravene i bilag IX.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

8.9.1. Undersøgelse for kræftfremkaldende egenskaber 8.9.1. En undersøgelse for kræftfremkaldende egenskaber kan foreslås af registranten 
eller kræves af agenturet i henhold til artikel 39 eller 40, hvis:
– stoffets anvendelse er udbredt og diffus, eller der er evidens for hyppig el-

ler langvarig eksponering af mennesker, og
– stoffet er klassificeret som mutagent af klasse 3, eller undersøgelsen(-erne) 

med gentagen dosering viser, at stoffet kan fremkalde hyperplasi og/eller 
præneoplastiske læsioner.

Hvis stoffet er klassificeret som mutagent i klasse 1 eller 2, vil en genotoksisk meka-
nisme for carcinogenicitet sædvanligvis blive anset for sandsynlig. I så fald vil der 
normalt ikke kræves en undersøgelse for kræftfremkaldende effekter.
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9. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.2. Nedbrydning 9.2. Yderligere biotiske nedbrydningstest skal foreslås, hvis kemikaliesikkerhedsvur-
deringen i henhold til bilag I viser, at yderligere undersøgelse af stoffets ned-
brydning og nedbrydningsprodukter er nødvendig. Valget af passende test af-
hænger af resultaterne af kemikaliesikkerhedsvurderingen og kan omfatte simu-
leringstest i passende medier (f.eks. vand, sediment eller jord).

9.2.1. Biotisk

9.3. Skæbne og opførsel i miljøet

9.3.4. Yderligere oplysninger om stoffers og/eller ned-
brydningsprodukters skæbne og opførsel i miljøet

9.3.4. Yderligere forsøg skal foreslås af registranten eller kan kræves af agenturet i 
henhold til artikel 39 eller 40, hvis kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til 
bilag I viser, at yderligere undersøgelser af stoffets skæbne og opførsel er nød-
vendige. Valget af passende undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af kemika-
liesikkerhedsvurderingen.
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KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

9.4. Virkninger på terrestriske organismer 9.4. Langtidstoksicitetsundersøgelse skal foreslås af registranten, hvis resultatet af 
kemikaliesikkerhedsvurderingen i henhold til bilag I viser, at yderligere under-
søgelser af stoffets og/eller nedbrydningsprodukternes virkninger på terrestriske 
organismer er nødvendige. Valget af passende undersøgelse(r) afhænger af resul-
taterne af kemikaliesikkerhedsvurderingen.

Det er ikke nødvendigt at udføre disse undersøgelser, hvis direkte eller indirekte 
eksponering af jordmiljøet er usandsynlig.

9.4.4. Langtidstoksicitetsundersøgelse på hvirvelløse 
dyr, medmindre en sådan allerede er foretaget i 
henhold til kravene i bilag IX.

9.4.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i planter, med-
mindre en sådan allerede er foretaget i henhold til 
kravene i bilag IX.

9.5.1. Langtidstoksicitet for sedimentlevende organis-
mer

9.5.1. Registranten skal foreslå en langtidstoksicitetsundersøgelse, hvis resultaterne af 
kemikaliesikkerhedsvurderingen viser, at yderligere undersøgelser af stoffets 
og/eller nedbrydningsprodukternes virkninger på sedimentlevende organismer er 
nødvendige. Valget af passende undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af ke-
mikaliesikkerhedsvurderingen.

9.6.1. Langtids- eller reproduktionstoksicitet for fugle 9.6.1. Behovet for undersøgelser bør overvejes nøje i betragtning af de mange data for 
pattedyr, der normalt foreligger for dette mængdeinterval.
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9. DETEKTIONS- OG ANALYSEMETODER

På anmodning skal der gives en beskrivelse af de analysemetoder, der er anvendt for de relevante delmiljøer, der er undersøgt med de pågældende ana-

lysemetoder. Hvis analysemetoderne ikke foreligger, skal dette begrundes.
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BILAG XI

GENERELLE REGLER FOR TILPASNING AF STANDARDTESTPROGRAMMET 

I BILAG VII-X

Bilag VII-X indeholder oplysningskravene for alle stoffer, der fremstilles eller importeres i mæng-

der på:

– 1 ton eller derover i henhold til artikel 12, stk. 1, litra a),

– 10 tons eller derover i henhold til artikel 12, stk. 1, litra c),

– 100 tons eller derover i henhold til artikel 12, stk. 1, litra d),

– 1 000 tons eller derover i henhold til artikel 12, stk. 1, litra e).

Ud over de særlige muligheder i kolonne 2 i bilag VII-X kan en registrant tilpasse standardtestpro-

grammet i henhold til de generelle regler i punkt 1 i dette bilag. De kompetente myndigheder i den 

vurderende medlemsstat kan give tilladelse til disse tilpasninger til standardtestprogrammet.

1. BETINGELSER FOR UNDTAGELSE FOR TESTNING

1.1. Anvendelse af foreliggende data

1.1.1. Data vedrørende fysisk-kemiske egenskaber fra forsøg, der ikke er udført i henhold til GLP 

eller forsøgsmetoderne i artikel 13, stk. 2
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Data anses for ækvivalente med data fremskaffet ved de tilsvarende forsøgsmetoder, der er 

omhandlet i artikel 13, stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) dataene er tilstrækkelige til brug for klassificering, mærkning og/eller risikovurde-

ring

2) der gives tilstrækkelig dokumentation til at vurdere, om den pågældende undersøgel-

se er fyldestgørende, og

3) dataene er valide for den effektparameter, der undersøges, og undersøgelsen udføres 

med en acceptabel kvalitetssikring.

1.1.2. Data vedrørende sundheds- og miljøegenskaber fra forsøg, der ikke er udført i henhold til 

GLP eller forsøgsmetoderne i artikel 13, stk. 2

Data anses for ækvivalente med data fremskaffet ved de tilsvarende forsøgsmetoder, der er 

omhandlet i artikel 13, stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) dataene er tilstrækkelige til brug for klassificering, mærkning og/eller risikovurde-

ring

2) der er en tilstrækkelig og pålidelig dækning af de nøgleparametre, der skal undersø-

ges i de tilsvarende forsøgsmetoder, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

3) eksponeringsvarigheden svarer til eller er længere end i de tilsvarende forsøgsmeto-

der, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, hvis eksponeringsvarighed er en relevant pa-

rameter, og

4) der gives tilstrækkelig og pålidelig dokumentation for den pågældende undersøgelse.
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1.1.3. Historiske oplysninger om effekter på mennesker

Historiske oplysninger om effekter på mennesker såsom epidemiologiske undersøgelser af 

eksponerede befolkningsgrupper, data vedrørende uheldsbetinget eller erhvervsmæssig 

eksponering samt kliniske undersøgelser skal tages i betragtning.

For en given sundhedsvirkning afhænger dataenes vægt bl.a. af analysens art og de omfat-

tede parametre samt af responsens størrelsesorden og specificitet og dermed virkningens 

forudsigelighed. Følgende kriterier anvendes til vurdering af, om dataene er tilstrækkelige:

1) korrekt udvælgelse og karakterisering af eksponerede grupper og kontrolgrupper

2) tilstrækkelig karakterisering af eksponeringen

3) tilstrækkelig lang tids opfølgning med henblik på sygdomsforekomst

4) valideret metode til iagttagelse af virkningen

5) behørig hensyntagen til bias og confoundere og

6) god statistisk pålidelighed til at underbygge konklusionen.

I alle tilfælde fremlægges tilstrækkelig og pålidelig dokumentation.
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1.2. Oplysningernes vægt ("weight of evidence")

Flere uafhængige oplysningskilder kan tilsammen have tilstrækkelig vægt ("weight of evi-

dence") til, at man kan formode/konkludere, at et stof har eller ikke har en bestemt farlig 

egenskab, mens oplysningerne fra hver enkelt kilde alene betragtes som utilstrækkelige til 

at understøtte denne opfattelse.

Nyudviklede forsøgsmetoder, der endnu ikke indgår i forsøgsmetoderne i artikel 13, stk. 2, 

eller en international forsøgsmetode, der er godkendt af Kommissionen eller agenturet som 

tilsvarende, kan have tilstrækkelig "weight of evidence" og føre til den konklusion, at et 

stof har eller ikke har en bestemt farlig egenskab.

Når der foreligger tilstrækkelig "weight of evidence" for, om en bestemt farlig egenskab er 

til stede eller ikke er til stede:

– skal yderligere testning på hvirveldyr vedrørende den pågældende egenskab undlades

– kan yderligere testning, der ikke omfatter hvirveldyr, undlades.

I alle tilfælde fremlægges tilstrækkelig og pålidelig dokumentation.
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1.3. Kvalitative eller kvantitative struktur-aktivitets-relationer ((Q)SAR)

Resultater opnået ved hjælp af valide modeller for kvalitative eller kvantitative struktur-

aktivitets-relationer ((Q)SAR) kan vise, om en bestemt farlig egenskab er til stede eller ik-

ke. Resultater af (Q)SAR kan anvendes i stedet for forsøg, når følgende betingelser op-

fyldt:

– resultaterne er opnået ved hjælp af en (Q)SAR-model, hvis videnskabelige validitet 

er godtgjort

– stoffet hører under (Q)SAR-modellens anvendelsesområde (domæne)

– resultaterne er tilstrækkelige til brug for klassificering, mærkning og/eller risikovur-

dering, og

– der gives tilstrækkelig og pålidelig dokumentation for den anvendte metode.

Agenturet vil i samarbejde med Kommissionen, medlemsstaterne og interesserede parter 

udarbejde og give vejledning i vurdering af, hvilke (Q)SAR-modeller der opfylder disse 

betingelser, og give eksempler.

1.4. In vitro-metoder

Resultater opnået ved hjælp af egnede in vitro-metoder kan vise, om en bestemt farlig 

egenskab er til stede, eller være vigtige i forbindelse med en mekanistisk forståelse, der 

kan være vigtig for vurderingen. I denne sammenhæng menes med "egnede", at metoderne 

er tilstrækkelige i henhold til internationalt vedtagne kriterier for testsudvikling (f.eks. 

ECVAM's* kriterier for at lade en test indgå i prævalideringsprocessen). Afhængigt af den 

potentielle risiko kan der være behov for øjeblikkelig bekræftelse, der kræver testning ud 

over de oplysninger, der kræves i bilag VII eller VIII, eller foreslået bekræftelse, der kræ-

ver testning ud over de oplysninger, der kræves i bilag IX eller X for det pågældende 

mængdeinterval.

  

* Europæisk Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM).
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Hvis resultaterne af sådanne in vitro-metoder ikke viser en bestemt farlig egenskab, skal 

den relevante test alligevel udføres for det relevante mængdeinterval for at bekræfte det 

negative resultat, medmindre testning ikke kræves efter bilag VII-X eller de øvrige regler i 

dette bilag.

En sådan bekræftende testning kan undlades, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) resultaterne er opnået med en in vitro-metode, hvis videnskabelige validitet er fast-

slået ved en valideringsundersøgelse i overensstemmelse med internationalt vedtagne 

valideringsprincipper

2) resultaterne er tilstrækkelige til brug for klassificering, mærkning og/eller risikovur-

dering, og

3) der gives tilstrækkelig og pålidelig dokumentation for den anvendte metode.

1.5. Kategorisering af stoffer og analogislutninger ("read-across")

Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber kan forven-

tes at ligne hinanden eller følge samme mønster på grund af deres strukturelle lighed, kan 

betragtes som en gruppe eller "kategori" af stoffer. Anvendelsen af gruppebegrebet forud-

sætter, at de fysisk-kemiske egenskaber, sundhedsvirkningerne og miljøvirkningerne eller 

stoffernes skæbne i miljøet kan forudsiges ved interpolation fra data for et eller flere refe-

rencestoffer i gruppen til de andre stoffer i gruppen (read-across-metoden eller analogislut-

ning). Derved undgår man at skulle teste hvert stof for hver effektparameter.
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Lighederne kan baseres på:

1) en fælles funktionel gruppe

2) fælles udgangsstoffer (precursors) og/eller sandsynlighed for fælles nedbrydnings-

produkter fra fysiske og biologiske processer, der resulterer i stoffer med strukturelle 

ligheder, eller

3) et fast mønster for, hvordan styrken (potensen) af de forskellige egenskaber ændrer 

sig gennem kategorien.

Anvendes gruppebegrebet, skal stofferne klassificeres og mærkes på dette grundlag.

I alle tilfælde bør resultaterne:

– være tilstrækkelige til brug for klassificering, mærkning og/eller risikovurdering

– yde tilstrækkelig og pålidelig dækning af de nøgleparametre, der skal undersøges i 

den tilsvarende forsøgsmetode, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2

– omfatte en eksponeringsvarighed svarende til eller længere end i den tilsvarende for-

søgsmetode, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, hvis eksponeringsvarighed er en re-

levant parameter, og

– give tilstrækkelig og pålidelig dokumentation for den anvendte metode.
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2. TESTNING ER IKKE TEKNISK MULIG

Testning for en given effektparameter kan undlades, hvis det ikke er teknisk muligt at ud-

føre undersøgelsen på grund af stoffets egenskaber, f.eks. fordi der er tale om meget flygti-

ge, stærkt reaktive eller ustabile stoffer eller stoffer, der ved opblanding med vand kan for-

årsage brand eller eksplosion, eller fordi den ved bestemte test krævede radioaktive mærk-

ning af stoffet ikke er mulig. Den vejledning, der findes i de forsøgsmetoder, der er refere-

ret til i artikel 13, stk. 2, navnlig om de enkelte metoders tekniske begrænsninger, skal altid 

overholdes.

3. STOFSPECIFIK EKSPONERINGSBASERET TESTNING

3.1. Testning efter bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, bilag IX og X kan undlades afhængigt af de 

eksponeringsscenarier, der er opstillet i kemikaliesikkerhedsrapporten.

3.2. I alle tilfælde skal der gives tilstrækkelig begrundelse og dokumentation. Begrundelsen 

skal bygge på en eksponeringsvurdering i overensstemmelse med bilag I, punkt 5, og 

stemme overens med de kriterier, der vedtages i henhold til punkt 3.3, og de specifikke an-

vendelsesbetingelser skal meddeles gennem leverandørkæden i overensstemmelse med ar-

tikel 31 eller 32.

3.3. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 132, stk. 3*, kriterier for, hvad der udgør 

en tilstrækkelig begrundelse i henhold til punkt 3.2.

  

* 18 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.
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BILAG XII

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM DOWNSTREAM-BRUGERES VURDERING 

AF STOFFER OG UDARBEJDELSE AF KEMIKALIESIKKERHEDSRAPPORTER

Indledning

Formålet med dette bilag er at fastlægge, hvordan downstream-brugere skal vurdere og dokumente-

re, at risiciene ved det eller de stoffer, de anvender, er tilstrækkeligt kontrolleret under deres brug i 

forbindelse med anvendelser, der ikke er omfattet af det udleverede sikkerhedsdatablad, og at andre 

brugere længere nede i leverandørkæden også er i stand til at kontrollere disse risici tilstrækkeligt. 

Vurderingen skal dække stoffets livscyklus, fra downstream-brugeren modtager det til egne anven-

delser og til hans identificerede anvendelser længere nede i leverandørkæden. Vurderingen skal om-

fatte anvendelsen af stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller i en artikel.

Ved udførelsen af kemikaliesikkerhedsvurderingen og ved udarbejdelsen af kemikaliesikkerheds-

rapporten skal downstream-brugeren tage de oplysninger i betragtning, som han har modtaget fra 

leverandøren af kemikaliet i henhold til artikel 31 og 32 i denne forordning. Hvis der foreligger en 

passende vurdering udført i henhold til fællesskabslovgivningen (f.eks. en risikovurdering udført 

efter forordning (EØF) nr. 793/93), skal denne tages i betragtning i kemikaliesikkerhedsvurderingen 

og afspejles i kemikaliesikkerhedsrapporten. Afvigelser fra sådanne vurderinger skal begrundes. 

Vurderinger foretaget efter andre internationale og nationale programmer kan ligeledes tages i be-

tragtning.
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Den proces, som downstream-brugere følger ved udførelsen af kemikaliesikkerhedsvurderingen og 

ved udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporten, består af tre trin:

Trin 1: Opstilling af eksponeringsscenarie (-scenarier)

Downstream-brugeren skal opstille eksponeringsscenarier for anvendelser, der ikke er omfattet af et 

sikkerhedsdatablad, som han har fået udleveret i overensstemmelse med punkt 5 i bilag I.

Trin 2: Om nødvendigt udbygning af leverandørens farevurdering

Hvis downstream-brugeren finder de fare- og PBT-vurderinger, der er angivet i det udleverede sik-

kerhedsdatablad, passende, er yderligere farevurdering eller PBT- og vPvB-vurdering ikke nødven-

dig. I så fald skal han til risikokarakteriseringen anvende de relevante oplysninger, der er udleveret 

af leverandøren. Dette skal angives i kemikaliesikkerhedsrapporten.

Hvis downstream-brugeren ikke finder de vurderinger, der er angivet i det udleverede sikkerhedsda-

tablad, passende, skal han foretage de relevante vurderinger i henhold til bilag I, punkt 1-4, alt efter 

hvad der er passende i hans tilfælde.

Når downstream-brugeren finder, at han til udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporten har behov

for flere oplysninger end dem, han har modtaget fra leverandøren, skal downstream-brugeren selv 

skaffe disse oplysninger. Kan oplysningerne kun fremskaffes ved forsøg med hvirveldyr, skal han 

til agenturet fremsende et forslag til en teststrategi i henhold til artikel 37. Han skal forklare, hvorfor 

han anser supplerende oplysninger for nødvendige. Mens han afventer resultaterne af yderligere 

test, skal han i kemikaliesikkerhedsrapporten beskrive de risikohåndteringsforanstaltninger, som 

han har iværksat med henblik på at håndtere de risici, der undersøges.

Når de supplerende test er afsluttet, skal downstream-brugeren efter omstændighederne revidere 

kemikaliesikkerhedsrapporten og sit sikkerhedsdatablad, hvis det kræves, at han udarbejder et så-

dant.
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Trin 3: Risikokarakterisering

Der skal foretages en risikokarakterisering for hvert nyt eksponeringsscenarie som foreskrevet i 

punkt 6 i bilag I. Risikokarakteriseringen skal præsenteres under det relevante punkt i kemikaliesik-

kerhedsrapporten og skal sammenfattes i sikkerhedsdatabladet under de(t) relevante punkt(er).

Ved opstilling af et eksponeringsscenarie vil der skulle foretages indledende antagelser om anven-

delsesforhold og risikohåndteringsforanstaltninger. Hvis de indledende antagelser fører til en risi-

kokarakterisering, der tyder på en utilstrækkelig beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, vil 

der skulle gennemføres en iterativ proces med ændring af en eller flere faktorer, indtil der kan påvi-

ses tilstrækkelig kontrol. Det vil eventuelt være nødvendigt at fremskaffe yderligere oplysninger om 

farlighed eller eksponering eller at foretage nødvendige ændringer af processen, anvendelsesforhol-

dene eller risikohåndteringsforanstaltningerne. Der kan derfor arbejdes trinvis mellem på den ene 

side opstilling og revision af et (indledende) eksponeringsscenario, herunder udarbejdelse og gen-

nemførelse af risikohåndteringsforanstaltninger, og på den anden side fremskaffelse af yderligere 

oplysninger med henblik på opstilling af det endelige eksponeringsscenario. Formålet med at frem-

skaffe yderligere oplysninger er at opnå en mere præcis risikokarakterisering baseret på en mere 

nøjagtig farevurdering og/eller eksponeringsvurdering.

Downstream-brugeren skal udarbejde en kemikaliesikkerhedsrapport med redegørelse for sin kemi-

kaliesikkerhedsvurdering under anvendelse af formatet i bilag I, punkt 7, del B, punkt 9 og 10 samt 

de øvrige punkter i formatet, hvis det er relevant.

Del A i kemikaliesikkerhedsrapporten skal indeholde en erklæring om, at de risikohåndteringsfor-

anstaltninger, der er beskrevet i de relevante eksponeringsscenarier, er gennemført af downstream-

brugeren med henblik på hans egne anvendelser, og at de risikohåndteringsforanstaltninger, der er 

beskrevet i eksponeringsscenarierne for de identificerede anvendelser, er meddelt brugerne længere 

nede i leverandørkæden.
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BILAG XIII

KRITERIER FOR IDENTIFIKATION AF PERSISTENTE, BIOAKKUMULERENDE OG 

GIFTIGE STOFFER SAMT STOFFER, DER ER MEGET PERSISTENTE OG MEGET 

BIOAKKUMULERENDE

Dette bilag indeholder kriterierne for identifikation af:

i) persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer (PBT-stoffer) og

ii) meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer (vPvB-stoffer).

Et stof betegnes som et PBT-stof, hvis det opfylder kriterierne i punkt 1.1, 1.2 og 1.3. Et stof beteg-

nes som et vPvB-stof, hvis det opfylder kriterierne i punkt 2.1 og 2.2. Dette bilag finder ikke an-

vendelse på uorganiske stoffer, men finder anvendelse på organometaller.

1. PBT-stoffer

Et stof, der opfylder alle tre kriterier nedenfor, er et PBT-stof.
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1.1. Persistens

Et stof opfylder persistenskriteriet (P-), når:

– halveringstiden i havvand er på over 60 dage, eller

– halveringstiden i ferskvand eller estuarint vand er på over 40 dage, eller

– halveringstiden i marint sediment er på over 180 dage, eller

– halveringstiden i ferskvandssediment eller estuarint sediment er på over 120 dage, 

eller

– halveringstiden i jord er på over 120 dage.

Vurderingen af persistensen i miljøet baseres på foreliggende data om halveringstider ind-

samlet under passende forhold, som beskrives af registranten.

1.2. Bioakkumulering

Et stof opfylder bioakkumuleringskriteriet (B-), når:

– biokoncentrationsfaktoren (BCF) er på over 2000.

Vurderingen af bioakkumuleringen baseres på målte data for biokoncentration i akvatiske 

arter. Der kan anvendes data fra såvel ferskvandsarter som marine arter.
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1.3. Toksicitet

Et stof opfylder toksicitetskriteriet (T-), når:

– koncentrationen uden observeret effekt over lang tid (long-term NOEC) for marine 

organismer eller ferskvandsorganismer er på under 0,01 mg/l, eller

– stoffet er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), mutagent (katego-

ri 1 eller 2) eller reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 3), eller

– der er anden dokumentation for kronisk toksicitet som identificeret ved klassificerin-

gerne: T, R48 eller Xn, R48 i henhold til direktiv 67/548/EØF.

2. vPvB-stoffer

Et stof, der opfylder kriterierne nedenfor, er et vPvB-stof.

2.1. Persistens

Et stof opfylder kriteriet for at være meget persistent (vP-), når:

– halveringstiden i havvand, ferskvand eller estuarint vand er på over 60 dage, eller

– halveringstiden i marint sediment, ferskvandssediment eller estuarint sediment er på 

over 180 dage, eller

– halveringstiden i jord er på over 180 dage.

2.2. Bioakkumulering

Et stof opfylder kriteriet for at være meget bioakkumulerende (vB-), når:

– biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.
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BILAG XIV

FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE
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BILAG XV

DOSSIERER

I. INDLEDNING OG GENERELLE BESTEMMELSER

Dette bilag fastlægger de generelle principper for udarbejdelsen af dossierer med henblik 

på at foreslå og begrunde:

– harmoniseret klassificering og mærkning af CMR-stoffer, luftvejsallergener og andre 

effekter

– identifikation af stoffer som et PBT-stof, et VPVB-stof eller et stof, der er tilsvarende

problematisk

– begrænsninger i fremstilling, markedsføring eller anvendelse af et stof inden for Fæl-

lesskabet.

De relevante dele af bilag I anvendes for så vidt angår metode og format ved udarbejdelsen 

af ethvert dossier i henhold til dette bilag.

Alle dossierer skal udarbejdes på baggrund af de relevante oplysninger fra registrerings-

dossiererne, og andre tilgængelige oplysninger kan anvendes. For så vidt angår fareoplys-

ninger, som agenturet ikke tidligere har fået forelagt, skal dossieret indeholde et fyldestgø-

rende undersøgelsesresumé.
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II. DOSSIERERNES INDHOLD

1. Dossier for harmoniseret klassificering og mærkning af CMR-stoffer, luftvejsallergener og 

andre effekter

Forslag

Forslaget skal indeholde oplysning om det eller de pågældende stoffers identitet og den fo-

reslåede harmoniserede klassificering og mærkning.

Begrundelse

Der skal udarbejdes en sammenligning af de tilgængelige oplysninger med kriterierne i di-

rektiv 67/548/EØF for CMR-stoffer, luftvejsallergener og andre effekter efter en konkret 

vurdering i overensstemmelse med de relevante dele af bilag I, punkt 1, og sammenlignin-

gen skal have det format, der er angivet i del B af den i bilag I omhandlede kemikaliesik-

kerhedsrapport.

Begrundelse for andre effekter på fællesskabsplan

Der skal gives en begrundelse for, at der er behov for tiltag på fællesskabsplan.

2. Dossier for identifikation af et stof som et CMR-stof, et PBT-stof, et vPvB-stof eller et 

stof, der er tilsvarende problematisk i overensstemmelse med artikel 58

Forslag

Forslaget skal indeholde oplysning om det eller de pågældende stoffers identitet og angive, 

om det foreslås identificeret som et CMR-stof i henhold til artikel 56, litra a), b) eller c), et 

PBT-stof i henhold til artikel 56, litra d), et vPvB-stof i henhold til artikel 56, litra e), eller 

et stof, der er tilsvarende problematisk, i henhold til artikel 56, litra f).
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Begrundelse

Der skal udarbejdes en sammenligning af de tilgængelige oplysninger med kriterierne i bi-

lag XIII for PBT-stoffer i henhold til artikel 56, litra d), og vPvB-stoffer i henhold til arti-

kel 56, litra e), eller en farevurdering og en sammenligning med artikel 56, litra f), i hen-

hold til de relevante dele af bilag I, punkt 1-4. Sammenligningen skal have det format, der 

er angivet i del B af den i bilag I omhandlede kemikaliesikkerhedsrapport.

Oplysninger om eksponering, alternative stoffer og risici

De tilgængelige oplysninger om anvendelse og eksponering samt oplysninger om alternati-

ve stoffer og teknologier skal fremlægges.

3. Dossierer for forslag til begrænsninger

Forslag

Forslaget skal indeholde oplysning om stoffets identitet og den eller de foreslåede be-

grænsninger for fremstilling, markedsføring eller anvendelse(r) samt et resumé af begrun-

delsen.

Oplysninger om fare og risiko

De risici, som begrænsningen skal imødegå, skal beskrives på grundlag af en vurdering af 

farer og risici i henhold til de relevante dele af bilag I, og beskrivelsen skal have det for-

mat, der er angivet i del B af kemikaliesikkerhedsrapporten i nævnte bilag.

Der skal fremlægges dokumentation for, at de gennemførte risikohåndteringsforanstaltnin-

ger (herunder dem, der er identificeret i registreringer efter artikel 10-14) ikke er tilstræk-

kelige.
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Information om alternativer

Foreliggende oplysninger om alternative stoffer og teknologier skal fremlægges, herunder:

– oplysninger om risici for menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med fremstil-

ling eller anvendelse af alternativerne

– tilgængelighed, herunder tidshorisont

– tekniske og økonomiske muligheder.

Begrundelse for begrænsninger på fællesskabsplan

Der skal fremlægges en begrundelse for:

– at tiltaget er påkrævet på fællesskabsplan

– at en begrænsning er den mest passende foranstaltning på fællesskabsplan, som skal 

vurderes efter følgende kriterier:

i) effektivitet: begrænsningen skal være målrettet mod de virkninger eller ekspo-

neringer, der medfører de påviste risici, skal inden for et rimeligt tidsrum kun-

ne reducere disse risici til et acceptabelt niveau og skal stå i et rimeligt forhold 

til risikoen

ii) praktiske muligheder: begrænsningen skal være gennemførlig, skal kunne 

håndhæves og skal kunne forvaltes

iii) overvågning: det skal være muligt at overvåge resultatet af gennemførelsen af 

den foreslåede begrænsning
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Socioøkonomisk vurdering

De socioøkonomiske virkninger af den foreslåede begrænsning kan analyseres med hen-

visning til bilag XVI. Med henblik herpå kan den foreslåede begrænsnings nettogevinster 

for menneskers sundhed og miljøet sammenholdes med nettoomkostningerne for importø-

rer, downstream-brugere, distributører, forbrugere og samfundet som helhed.

Oplysninger om høring af interessenter

Oplysninger om, hvilke interessenter der er blevet hørt, og hvordan deres synspunkter er 

taget i betragtning, skal indgå i dossieret.
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BILAG XVI

SOCIOØKONOMISK ANALYSE

Dette bilag beskriver de oplysninger, der kan behandles i en socioøkonomisk analyse, når en sådan 

indsendes sammen med ansøgningen om godkendelse som angivet i artikel 61, stk. 5, litra a), eller i 

forbindelse med en foreslået begrænsning som angivet i artikel 68, stk. 6, litra b).

Agenturet udarbejder en vejledning i udfærdigelse af socioøkonomiske analyser. Socioøkonomiske 

analyser og bidrag dertil skal forelægges i det format, der fastlægges af agenturet i henhold til arti-

kel 110.

For den socioøkonomiske analyse og bidrag til den gælder, at ansvaret for detaljeringsgrad og om-

råde påhviler den, der søger godkendelsen, eller, når der foreslås en begrænsning, den berørte part. 

De givne oplysninger kan vedrøre de socioøkonomiske virkninger på ethvert plan.

En socioøkonomisk analyse kan omfatte følgende elementer:

– Virkningerne for ansøgeren (ansøgerne) af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, og 

virkningerne for industrien (f.eks. producenter og importører) af en foreslået begrænsning. 

Forretningsmæssige konsekvenser for alle andre aktører i leverandørkæden, downstream-

brugere og tilknyttede virksomheder, bl.a. virkning på investeringer, forskning og udvik-

ling, innovation, engangs- og driftsomkostninger (f.eks. efterlevelse, overgangsordninger, 

ændringer af eksisterende processer, indberetnings- og overvågningssystemer, indførelse af 

ny teknik mv.), under hensyntagen til generelle tendenser på markedet og inden for den 

teknologiske udvikling.
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– Virkninger for forbrugerne af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af en foreslå-

et begrænsning. Som eksempel kan nævnes produktpriser, ændringer i produkters sammen-

sætning, kvalitet og ydeevne, produkters tilgængelighed og forbrugernes valgmuligheder 

samt virkninger for menneskers sundhed og miljøet, i det omfang disse virkninger vedrører

forbrugerne.

– Sociale virkninger af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af en foreslået be-

grænsning, f.eks. jobsikkerhed og beskæftigelse.

– Alternative stoffers og/eller teknologiers tilgængelighed, egnethed og tekniske gennemfør-

lighed samt de økonomiske konsekvenser deraf og oplysninger om tempo og potentiale for 

den teknologiske udvikling i den eller de berørte sektorer. For ansøgninger om godkendel-

se, de sociale og/eller økonomiske konsekvenser af at anvende eventuelt foreliggende al-

ternativer nævnt i artikel 61, stk. 5, litra b).

– De bredere følgevirkninger for handel, konkurrence og økonomisk udvikling (navnlig for 

SMV'er og i forholdet til tredjelande) af, at en godkendelse meddeles eller nægtes, eller af 

en foreslået begrænsning. Heri kan indgå lokale, regionale, nationale og internationale 

aspekter.

– For en foreslået begrænsning: forslag til forskriftsmæssige eller andre foranstaltninger, der 

kan opfylde formålet med den foreslåede begrænsning (idet eksisterende lovgivning tages i 

betragtning). Heri kan indgå en vurdering af alternative risikohåndteringsforanstaltningers 

effektivitet og omkostningerne ved dem.
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– For en foreslået begrænsning eller et afslag på godkendelse: fordele for menneskers sund-

hed og miljøet tillige med sociale og økonomiske fordele ved den foreslåede begrænsning, 

såsom fordele for arbejdstagernes sundhed, miljøresultater og disse fordeles fordeling på 

f.eks. geografiske områder og befolkningsgrupper.

– En socioøkonomisk analyse kan desuden beskæftige sig med ethvert andet spørgsmål, som 

den eller de pågældende ansøgere eller interesserede parter anser for relevant.
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BILAG XVII

BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE FREMSTILLING, MARKEDSFØRING OG 

ANVENDELSE AF VISSE FARLIGE STOFFER,

KEMISKE PRODUKTER OG ARTIKLER

Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller præ-
paratet

Begrænsninger

1. Polychlorerede triphenyler (PCT)

– Kemiske produkter, herunder olieaf-
fald, der indeholder mere end 0,005 
vægtprocent PCT

1. Er ikke tilladt. Dog er følgende anvendelse af de 
apparater, anlæg og væsker, der var i brug den 
30. juni 1986, fortsat tilladt indtil indehaveren skiller 
sig af med dem, eller indtil de er udtjent:
a) elektriske apparater i lukket system; transfor-

mere og modstands- og reaktionsmateriel;
b) store kondensatorer (totalvægt ≥ 1 kg);

c) små kondensatorer;
d) varmeførende væsker i lukkede anlæg;

e) hydraulikvæsker til underjordisk mine-
materiel.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 2
BILAG XVII DG C I DA

2. Medlemsstaten kan dog af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og miljøet forbyde anvendelse af 
apparater, anlæg og væsker, der er omfattet af punkt 1, 
før indehaveren skiller sig af med dem eller før de er 
udtjent.

3. Afsætning på brugtmarkedet af apparater, anlæg og 
væsker, der er omfattet af punkt 1, og som ikke skal 
bortskaffes, er forbudt.
4. Såfremt medlemsstaten mener, at det af tekniske 
grunde ikke er muligt at anvende erstatningsartikler, 
kan den tillade anvendelse af PCT og af kemiske pro-
dukter heraf, såfremt de, på normale betingelser for 
vedligeholdelsen af apparaterne, udelukkende skal 
supplere niveauet i væsker, der indeholder PCT, i eksi-
sterende anlæg, som er i god driftsmæssig stand, og 
som er købt inden 1. oktober 1985.
5. Medlemsstaten kan, såfremt den forudgående frem-
sender begrundet meddelelse herom til Kommissionen, 
give dispensation fra forbudet mod markedsføring og 
anvendelse af basis- og mellemstoffer samt basis- og 
mellemprodukter i det omfang, den mener, at dette ik-
ke vil få sundheds- og miljøskadelige virkninger.
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6. Med forbehold af gennemførelsen af andre fælles-
skabsbestemmelser om mærkning af farlige stoffer og 
kemiske produkter, skal apparater og anlæg, der inde-
holder PCT, også være forsynet med oplysninger om 
bortskaffelsen af PCT samt om vedligeholdelse og 
brug af apparater og anlæg, der indeholder sådanne 
stoffer. Oplysningerne skal kunne læses vandret, når 
den genstand, der indeholder PCT, er hensat eller fast-
gjort på normal måde. Påskriften skal stå i tydelig kon-
trast til baggrunden og skal være affattet på et sprog, 
som forstås inden for det område, hvor genstanden an-
vendes. 

2. 1-chlor-æthen (monomeret vinyl-
chlorid)
CAS-nr. 75-01-4

EINECS-nr. 200-831-0

Er ikke tilladt som drivmiddel i aerosoler, uanset til 
hvilke formål.

3. Flydende stoffer og kemiske produk-
ter, der anses for farlige i henhold til 
definitionerne i Rådets direktiv 
67/548/EØF.

1. Er ikke tilladt

– i dekorationsgenstande, der frembringer lys-
eller farvevirkninger ved forskellige faser, 
f.eks. i hyggelamper og askebægre

– i spøg- og skæmtartikler

– i spil til en eller flere deltagere, samt alle gen-
stande bestemt til sådanne formål, også selv 
om det tjener dekorative formål.
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2. Uden at punkt 1 indskrænkes, må stoffer og kemiske 
produkter,
– som indebærer fare ved indtagelse og er mær-

ket med R65, og
– som kan anvendes som brændstof i dekorative 

lamper, og
– som markedsføres i emballage med et 

rumindhold på 15 liter eller mindre
hverken indeholde et farvestof, undtagen hvor dette er 
nødvendigt af afgiftshensyn, og/eller parfume.
3. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabs-
bestemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal em-
ballagen til de stoffer og kemiske produkter, der er om-
fattet af punkt 2 og beregnet til brug i lamper, bære 
følgende påskrift, der skal være let læselig og uudslet-
telig:

"Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for 
børns rækkevidde".

4. Triphosphat (2,3-dibromopropyl)
CAS-nr. 126-72-7

Er ikke tilladt i tekstilvarer, der er bestemt til at kom-
me i berøring med huden, for eksempel beklædnings-
genstande, underbeklædningsgenstande og linned.
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5. Benzen

CAS-nr. 71-43-2
EINECS-nr. 200-753-785

1. Er ikke tilladt i legetøj eller dele af legetøj, der mar-
kedsføres, når indholdet af benzen i fri form overstiger 
5 mg/kg af vægten af legetøjet eller af en del af legetø-
jet.

2. Er ikke tilladt i koncentrationer på 0,1 vægtprocent 
eller derover i markedsførte stoffer eller kemiske pro-
dukter.

3. Punkt 2 gælder dog ikke for:
a) brændstoffer, som er omhandlet i direktiv 

98/70/EF;
b) stoffer og kemiske produkter, som er bestemt 

til anvendelse i industriprocesser, hvor ben-
zenemissioner i større mængder end fastsat i 
gældende lovgivning ikke er tilladt;

c) de affaldsstoffer, som er omhandlet i direktiv 
2006/12/EF og Rådets direktiv 91/689/EØF af 
12. december 1991 om farligt affald1.
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6. Asbestfibre

a) Crocidolit, CAS-nr. 12001-28-4
b) Amosit, CAS-nr. 12172-73-5

c) Anthophyllit, CAS-nr. 77536-67-5

1. Markedsføring og anvendelse af disse fibre og af 
artikler med indhold af sådanne tilsatte fibre er forbudt.

d) Actinolit, CAS-nr. 77536-66-4

e) Tremolit, CAS-nr. 77536-68-6
f) Chrysotil8, CAS-nr. 12001-29-5

CAS-nr.132207-32-0

Medlemsstaterne kan imidlertid undtage markeds-
føringen og anvendelsen af diafragmer indeholdende 
chrysotil (punkt 6, litra f)) til eksisterende elektrolyse-
anlæg, indtil der findes egnede asbestfrie erstatnings-
produkter, eller i mangel af sådanne erstatningsproduk-
ter, indtil de er udtjent. Kommissionen tager denne 
undtagelsesbestemmelse op til fornyet overvejelse in-
den den 1. januar 2008.
2. Anvendelsen af artikler, som indeholder de i punkt 1 
nævnte asbestfibre, og som allerede var installeret 
og/eller i drift inden 1. januar 2005, er fortsat tilladt, 
indtil indehaveren skiller sig af med dem, eller indtil 
de er udtjent. Medlemsstaterne kan imidlertid af hen-
syn til beskyttelsen af menneskers sundhed forbyde 
anvendelsen af sådanne artikler, inden indehaveren 
skiller sig af med dem, eller indtil de er udtjent.
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Medlemsstaterne må ikke tillade nye anvendelsesfor-
mål for chrysotilasbest på deres område.

3. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabs-
bestemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, kan mar-
kedsføring og anvendelse af disse fibre og af artikler 
med indhold af disse fibre, som er godkendt i henhold 
til ovennævnte undtagelsesbestemmelser kun tillades, 
hvis artiklerne er forsynet med en etiket, der er i over-
ensstemmelse med tillæg 7 til dette bilag.

7. Tris (1-Aziridinyl) phosphinoxid

CAS-nr. 5455-55-1

8. Polybrombiphenyler Polybromerede 
biphenyler (PBB)
CAS-nr. 59536-65-1

Er ikke tilladt i tekstilvarer, der er bestemt til at kom-
me i berøring med huden, f.eks. beklædningsgenstan-
de, underbeklædningsgenstande og linned.

9. Pulver af kvillajabark (Quillaja 
saponaria) og dets forbindelser, som 
indeholder saponin
Pulver af henholdsvis Helleborus 
viridisrod og Helleborus nigerrod
Pulver af henholdsvis hvid og sort 
nyserod (veratrum album og 
veratrum nigrum)

1. Er ikke tilladt i spøg- og skæmtgenstande eller gen-
stande, der anvendes som sådanne, f.eks. nysepulver 
og stinkbomber.
2. Punkt 1 finder dog ikke anvendelse på stinkbomber 
med et indhold på højst 1,5 ml.



7524/8/06 REV 8 AP/gb 8
BILAG XVII DG C I DA

Benzidin og/eller dets forbindelser

CAS-nr. 92-87-5
EINECS-nr. 202-199-1

o-Nitrobenzaldehyd
CAS-nr. 552-89-6

Træstøv

10. Ammoniumsulfid

CAS-nr. 12135-76-1
Ammoniumhydrogensulfid

CAS-nr. 12124-99-1
Ammoniumpolysulfid

CAS-nr- 9080-17-5
EINECS-nr. 232-989-1

11. Flygtige estere af bromacetat:
Methylbromacetat

CAS-nr. 96-32-2
EINECS-nr. 202-499-2

Ethylbromacetat
CAS-nr. 105-36-2

EINECS-nr. 203-290-9
Propylbromacetat

CAS-nr. 35223-80-4
Butylbromacetat
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12. 2-naphtylamin

CAS-nr. 91-59-8
EINECS-nr. 202-080-4

og salte heraf

1. Er ikke tilladt i koncentrationer på 0,1 vægtprocent 
eller derover i markedsførte stoffer og kemiske pro-
dukter.

Denne bestemmelse gælder dog ikke affaldsstoffer, 
som indeholder et eller flere af disse stoffer, og som er 
omhandlet i direktiv 91/689/EØF og 2006/12/EF.

13. Benzidin

CAS-nr. 92-87-5
EINECS-nr. 202-199-1

og salte heraf

14. 4-nitrodiphenyl

CAS-nr. 92-93-3
EINECS-nr. 202-204-7

2. Sådanne stoffer og kemiske produkter må ikke sæl-
ges til privat brug.
3. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabs-
bestemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal em-
ballagen for sådanne kemiske produkter bære følgende 
påskrift, der skal være let læselig og uudslettelig:

15. 4-aminodiphenyl
xenylamin

CAS-nr. 92-67-1
EINECS-nr. 202-177-1

og salte heraf

"Forbeholdt erhvervsmæssige brugere."
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16. Blycarbonater

a) vandfrit neutralt Pb CO3

CAS-nr. 598-63-0

EINECS-nr. 209-943-4
b) tribly-bis(carbonat)-dihydroxid 

2 Pb CO3 Pb(OH)2

CAS-nr. 1319-46-6

EINECS-nr. 215-290-6

Ikke tilladt alene eller som bestanddele af kemiske 
produkter bestemt til anvendelse som maling bortset 
fra maling til restaurering og vedligeholdelse af kunst-
værker samt historiske bygninger, herunder det ind-
vendige af disse, hvis en medlemsstat i overensstem-
melse med ILO-konvention nr. 13 om anvendelse af 
blyhvidt og blysulfater i maling ønsker at give tilladel-
se hertil på deres eget område.

17. Blysulfater

a) PbSO4 (1:1)
CAS-nr. 7446-14-2

EINECS-nr. 231-198-9

b) Pbx SO4

CAS-nr. 15739-80-7

EINECS-nr. 239-831-0

18. Kviksølvforbindelser 1. Ikke tilladt alene eller som bestanddele af kemiske 
produkter bestemt til:
a) at hindre tilgroning med mikroorganismer, 

planter eller dyr på:
– skibsskrog;

– bure, flåd, net samt alle andre former for 
apparatur eller udstyr anvendt i havbrug 
og skaldyrbrug;
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– samt på apparatur eller udstyr nedsæn-
ket helt eller delvis i vand;

b) træbeskyttelse;

c) imprægnering af svære industritekstiler og 
garn bestemt til fremstilling heraf;

d) til behandling af industrivand, uanset dettes 
anvendelse.

2. Markedsføring af batterier og akkumulatorer med 
over 0,0005 vægtprocent kviksølv, inklusive tilfælde 
hvor disse batterier og akkumulatorer er indbyggede i 
apparater, er ikke tilladt. Knapceller og batterier sam-
mensat af knapceller med højst 2 vægtprocent kviksølv 
er undtaget fra dette forbud.

19. Arsenforbindelser 1. Ikke tilladt alene eller som bestanddele af kemiske 
produkter bestemt til:

a) at hindre tilgroning med mikroorganismer, 
planter eller dyr på:

– skibsskrog
– bure, flåd, net samt andre former for 

apparatur eller udstyr anvendt i havbrug 
eller skaldyrbrug

– apparatur eller udstyr nedsænket helt 
eller delvis i vand

b) træbeskyttelse. Træ behandlet med træbeskyt-
telse må desuden ikke markedsføres
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c) som undtagelse herfra:

i) hvad angår stoffer og kemiske produkter 
til træbeskyttelse: disse må kun anven-
des i industrianlæg, som anvender va-
kuum eller tryk ved imprægnering af 
træ, hvis det drejer sig om opløsninger 
af uorganiske forbindelser af kobber, 
chrom og arsen (CCA), af C-typen. Så-
ledes behandlet træ må ikke markedsfø-
res, før beskyttelsesmidlet er fuldstæn-
dig fikseret

ii) hvad angår træ behandlet med CCA-
opløsninger i industrianlæg i overens-
stemmelse med nr. i): dette kan mar-
kedsføres til erhvervsmæssig (professi-
onel) og industriel brug, forudsat at træ-
ets holdbarhed er nødvendig for menne-
skers eller kvægets sikkerhed, og at det 
er usandsynligt, at den almene befolk-
ning kommer i hudkontakt hermed i dets 
brugslevetid:

– som konstruktionstræ i offentlige 
bygninger og landbrugsbygninger, 
kontorbygninger og industribyg-
ninger

– i broer og brokonstruktioner
– som tømmerkonstruktioner i 

ferskvandsområder og brakvand, 
f.eks. anløbsbroer og andre broer
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– som støjvolde

– til beskyttelse mod lavineskred
– til sikkerhedsrækværk og auto-

værn på motorveje
– som hegnspæle af rundt, afbarket 

nåletræ til indhegning af kvæg
– til konstruktioner til jordafstivning

– til pæle til elkrafttransmission og 
telekommunikation

– som sveller i undergrundsjernba-
ner

Medmindre andet er fastsat i andre fæl-
lesskabsbestemmelser om klassificering, 
emballering og mærkning af farlige 
stoffer og kemiske produkter, skal alt 
behandlet træ, der markedsføres, være 
mærket individuelt med påskriften 
"Udelukkende til erhvervsmæssig (pro-
fessionel) og industriel anvendelse, in-
deholder arsen". Desuden skal træ, der 
markedsføres i emballage, være forsynet 
med en etiket med påskriften "Brug 
handsker, når træet håndteres. Brug en 
støvmaske og beskyttelsesbriller, når 
træet skæres op eller bearbejdes på an-
den måde. Affald fra dette træ skal be-
handles som farligt af en virksomhed, 
som er godkendt til dette"
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iii) behandlet træ som anført under 
nr. i) og ii) ovenfor må ikke an-
vendes:

– i boligbyggeri, uanset for-
målet

– på steder, hvor der er risiko 
for gentagen kontakt med 
huden

– i havvand

– til landbrugsmæssige formål 
bortset fra hegnspæle til 
indhegning af kvæg og an-
vendelse til konstruktion i 
overensstemmelse med 
nr. ii) ovenfor

– på steder, hvor det behand-
lede træ kan komme i kon-
takt med mellemprodukter 
eller færdigvarer beregnet til 
føde for mennesker og/eller 
dyr.

2. Ikke tilladt alene eller som bestanddele af kemiske 
produkter bestemt til behandling af industrivand, uan-
set dettes anvendelse.

20. Organiske tinforbindelser 1. Må ikke markedsføres til anvendelse alene eller som 
bestanddele af kemiske produkter, der fungerer som 
biocider i maling, hvor der ikke er nogen kemisk bin-
ding mellem malingens forskellige bestanddele (også 
kaldet "free association antifouling paint").
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2. Må ikke markedsføres eller anvendes alene eller 
som bestanddele af kemiske produkter, der fungerer 
som biocider, bestemt til at hindre tilgroning med mi-
kroorganismer, planter eller dyr på
a) alle fartøjer, uanset længde, bestemt til an-

vendelse på havet, langs kysterne, i flodmun-
dinger og på indre vandveje og søer

b) bure, flåd, net samt alle andre former for ap-
paratur eller udstyr anvendt i havbrug eller 
skaldyrbrug

c) samt på apparatur eller udstyr nedsænket helt 
eller delvis i vand.

3. Må ikke anvendes alene eller som bestanddele af 
kemiske produkter bestemt til behandling af industri-
vand.

21. di-µ-oxo-di-n-
butylstanniohydroxyboran 
dibutyltinhydrogenborat
C8H19BO3Sn (DBB)

CAS-nr. 75113-37-0
ELINCS-nr. 401-040-5

Er ikke tilladt i koncentrationer på 0,1% eller derover i 
stoffer eller bestanddele i markedsførte kemiske pro-
dukter. Denne bestemmelse gælder dog ikke for dette 
stof (DBB) og kemiske produkter med indhold heraf, 
der udelukkende omdannes til færdigvarer med en 
koncentration af stoffet på under 0,1%.
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22. Pentachlorphenol

CAS-nr. 87-86-5
EINECS-nr. 201-778-6

samt salte og estere heraf

1. Er ikke tilladt i koncentrationer på 0,1 vægtprocent 
eller derover i markedsførte stoffer og kemiske pro-
dukter.

2. Overgangsbestemmelser:
Undtagelsesvis kan Frankrig, Irland, Portugal, Spanien 
og Det Forenede Kongerige indtil den 31. decem-
ber 2008 vælge ikke at anvende denne bestemmelse på 
stoffer og kemiske produkter, der skal anvendes i indu-
strianlæg, som ikke giver mulighed for emission 
og/eller udledning af pentachlorphenol (PCP) i større 
mængder end fastsat i forskrifterne efter gældende lov-
givning:
a) til behandling af træ.

Dog må behandlet træ ikke anvendes:
– til dekorative eller andre formål inde i 

bygninger uanset disses bestemmelse 
(beboelse, arbejde, fritid)

– til fremstilling og genbehandling af:
i) beholdere, der skal anvendes til 

dyrkning
ii) emballage, som kan komme i kon-

takt med råvarer, mellemproduk-
ter eller færdigvarer, som er be-
stemt til føde for mennesker 
og/eller dyr

iii) andre materialer, der kan konta-
minere produkter nævnt under 
nr. i) og ii)
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b) til imprægnering af fibre og svære tekstil-
varer, som hverken må være bestemt til be-
klædning eller til indendørsdekoration

c) som særlig undtagelse kan medlemsstaterne i 
enkelte tilfælde tillade, at specialiserede fag-
folk på medlemsstatens område på stedet og 
for bygninger af kulturel, kunstnerisk eller hi-
storisk betydning, eller i nødstilfælde, foreta-
ger en reparation og behandling af tømmer og 
murværk, som er inficeret med ægte hus-
svamp (Serpula lacrymans) og tyndkødet hus-
svamp.

Under alle omstændigheder:

a) må det totale indhold af hexachlorodibenzopa-
radioxin (HCDD) i pentachlorphenol, der an-
vendes alene eller som bestanddel af kemiske 
produkter, der benyttes i henhold til oven-
nævnte undtagelsesbestemmelser, højest være 
på 2 milliontedele (ppm)

b) må disse stoffer og kemiske produkter:
– kun markedsføres i emballager, som kan 

rumme mindst 20 liter
– ikke sælges til privat brug.
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3. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabs-
bestemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal em-
ballagen for de stoffer og kemiske produkter, der er 
omfattet af punkt 1 og 2, bære følgende påskrift, der 
skal være let læselig og uudslettelig:
"Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug."

Undtaget fra disse bestemmelser er affald, som er om-
fattet af direktiv 2006/12/EF og 91/689/EØF.

23. Cadmium
CAS-nr. 7440-43-9

1. Må ikke anvendes til farvning af færdigvarer frem-
stillet på basis af følgende stoffer og kemiske produk-
ter:

EINECS-nr. 231-152-8

og forbindelser heraf

a) – polyvinylchlorid (PVC) 
[3904 10] [3904 21] [3904 22]

3

– polyurethaner (PUR) 
[3909 50]

– polyethylen med lav densitet 
(LDPE) bortset fra polyethylen 
med lav densitet anvendt til 
fremstilling af farvet master-
batch [3901 10]

– celluloseacetat (CA) [3912 11] 
[3912 12]

– celluloseacetobutyrat (CAB) 
[3912 11] [3912 12]

– epoxiharpikser [3907 30]

– melaminformaldehyd-
harpikser (MF) [3909 20]
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– carbamidplast (UF) [3909 10]

– umættede polyestre (UP) 
[3907 91]

– polyethylenterephthalat (PET) 
[3907 60]

– polybutylenterephthalat (PBT)
– almindelig/transparent polysty-

ren [3903 11] [3903 19]
– acrylonitrilmethylmethacrylat 

(AMMA)
– tværbunden polyethylen (VPE)

– slagfast polystyren
– polypropylen (PP) [3902 10]

3

b) malinger og lakker [3208] [3209]

Såfremt malingerne og lakkerne har et højt 
indhold af zink, skal koncentrationerne af 
urenheder af cadmium være så lave som mu-
ligt og må under ingen omstændigheder over-
stige 0,1 vægtprocent.

Under alle omstændigheder må færdigvarer eller be-
standdele heraf, som er fremstillet af ovennævnte stof-
fer og kemiske produkter, farvet med cadmium, uanset 
deres anvendelse eller endelige formål ikke markedsfø-
res, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit 
Cd) overstiger 0,01 vægtprocent af plastmaterialet.
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2. Punkt 1 finder dog ikke anvendelse på ar-
tikler, der farves af sikkerhedsmæssige grun-
de.

3. Er ikke tilladt til stabilisering af neden-
nævnte færdigvarer fremstillet af vinylchlo-
ridpolymerer og -copolymerer:

– emballagegenstande (sække og po-
ser, beholdere, flasker, låg) 
[392329 10] [3920 41] [3920 42]

– kontor- og skoleartikler [3926 10]
– beslag og tilbehør til møbler, vogn-

magerarbejder og lignende [3926 30]
– beklædningsgenstande (herunder 

handsker) og tilbehør dertil 
[3926 20]

– gulvbelægning og vægbeklædning 
[3918 10]

– imprægnerede, overtrukne, belagte 
eller laminerede stoffer [5903 10]

– kunstlæder [4202]
– grammofonplader [8524 10]

– rør og fittings [3917 23]
– svingdøre ("saloon"-døre)

– køretøjer til vejtransport (indvendig, 
udvendig, undervogn)

– beklædning af stålplader til brug i 
byggeriet eller i industrien

– isolering af elkabler

3
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Under alle omstændigheder må ovennævnte færdig-
varer eller bestanddele heraf, som er fremstillet af vi-
nylchloridpolymerer eller -copolymerer stabiliseret 
med cadmiumholdige stoffer, uanset deres anvendelse 
eller endelige formål ikke markedsføres, hvis deres 
indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) overstiger 
0,01 vægtprocent af plastmaterialet.

4. Punkt 3 finder dog ikke anvendelse på færdigvarer, 
hvortil der anvendes cadmiumbaserede stabilisatorer af 
sikkerhedsmæssige grunde.
5. I denne forordning forstås ved overfladebehandling 
med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dæk-
ning af en metaloverflade med metallisk cadmium.

Ikke tilladt til cadmiering af metalartikler eller be-
standdele af artikler, som anvendes i nedennævnte sek-
torer eller til nedennævnte formål:

a) udstyr og maskiner til

– levnedsmiddelproduktion 
[8210] [8417 20] [8419 81] 
[8421 11] [8421 22] [8422] 
[8435, 8437, 8438] [8476 11]

– landbrug [8419 31] [8424 81] 
[8432, 8433] [8434, 8436]

– køling og frysning [8418]
– trykning og bogbinderi [8440] 

[8442] [8443]

3
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b) udstyr og maskiner til produktion af:

– husholdningsredskaber [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] 
[8516]

– møbler [8465, 8466] [9401, 
9402] [9403, 9404]

– sanitære installationer [7324]

– centralvarme- og luftkonditio-
neringsanlæg [7322] [8403, 
8404] [8415]

3

Under alle omstændigheder må cadmierede færdig-
varer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sekto-
rer eller til de formål, der er anført i litra a) og b) oven-
for, samt artikler fremstillet i de i litra b) ovenfor om-
handlede sektorer, uanset deres anvendelse eller ende-
lige formål, ikke markedsføres.
6. De i punkt 5 omhandlede bestemmelser finder lige-
ledes anvendelse på cadmierede artikler eller bestand-
dele heraf, som anvendes i de sektorer eller til de for-
mål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på ar-
tikler fremstillet i de i litra b) nedenfor omhandlede 
sektorer:
a) udstyr og maskiner til produktion af:

– papir og karton [8419 32] 
[8439] [8441]

– tekstil og beklædning [8444] 
[8445, 8447] [8448, 8449, 
8451] [8452]

3
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b) udstyr og maskiner til produktion af:

– redskaber til industriel håndte-
ring [8425, 8426, 8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

– landevejs- og landbrugskøretø-
jer (kapitel 87)

– rullende jernbanemateriel (ka-
pitel 86)

– skibe (kapitel 89)

3

7. Begrænsningerne i punkt 5 og 6 finder dog ikke an-
vendelse på:

– artikler og bestanddele af artikler, som anven-
des i luftfarts- og rumfartssektoren, til mine-
drift, i offshoreindustrien og den nukleare sek-
tor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, 
samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og land-
brugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og 
i skibe;

– elektriske kontakter, uanset anvendelsesområ-
de, for at sikre pålideligheden af det appara-
tur, hvori de installeres.

Som følge af udviklingen med hensyn til viden og tek-
nikker for så vidt angår mindre farlige erstatningsstof-
fer for cadmium og cadminiumforbindelser tager 
Kommissionen i samråd med medlemsstaterne situati-
onen op til fornyet vurdering med regelmæssige mel-
lemrum efter fremgangsmåden i artikel 132, stk. 3, i 
denne forordning.
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24. Monomethyl-
tetrachlorodiphenylmethan
Handelsnavn: Ugilec 141

CAS-nr. 76253-60-6

1. Markedsføring og anvendelse af dette stof 
samt af kemiske produkter og artikler inde-
holdende dette stof er forbudt.

2. Som en undtagelse finder punkt 1 ikke an-
vendelse på:

a) anlæg og maskiner, som allerede var 
i brug den 18. juni 1994, indtil disse 
anlæg og maskiner kasseres.
Medlemsstaterne kan dog af hensyn 
til sundheden og miljøet på deres 
område forbyde anvendelsen af disse 
anlæg og maskiner, inden de kasse-
res.

b) vedligeholdelse af anlæg og maski-
ner, som allerede var i brug i en med-
lemsstat den 18. juni 1994.

3. Brugthandel med dette stof samt med ke-
miske produkter og anlæg eller maskiner in-
deholdende dette stof er forbudt.

25. Monomethyldichlorodiphenyl-
methan

Handelsnavn: Ugilec 121, Ugilec 21
CAS-nr. ukendt

Markedsføring og anvendelse af dette stof 
samt af kemiske produkter og artikler inde-
holdende dette stof er forbudt.

26. Monomethyldibromodiphenyl-
methan bromobenzylbromotoluen, 
blanding af isomerer
Handelsnavn: DBBT

CAS-nr. 99688-47-8

Markedsføring og anvendelse af dette stof 
samt af kemiske produkter og artikler inde-
holdende dette stof er forbudt.
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27. Nikkel

CAS-nr. 7440-02-0
EINECS-nr. 231-111-4

og forbindelser heraf

1. Må ikke anvendes:

a) i stikkere, som indsættes i hullede ører og an-
dre hullede legemsdele under helingen af det 
sår, der opstår, når hullet laves, uanset om de 
senere fjernes, medmindre de pågældende 
stikkere er homogene og nikkelkoncentratio-
nen — udtrykt som nikkelmassens procentdel 
af den samlede masse — er på under 0,05%

b) i artikler, der er beregnet til at komme i direk-
te og langvarig berøring med huden, som 
f.eks.

– øreringe
– halskæder, armbånd og -lænker, fod-

lænker og fingerringe
– bagkapsler på armbåndsure, urremme 

og -spænder
– nittede knapper, spænder, nitter, lynlåse 

og metalmærker i beklædningsgenstan-
de

– såfremt nikkelafgivelsen fra de dele 
deraf, der kommer i direkte og langvarig 
berøring med huden, er større end 
0,5 µg/cm2/uge
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c) i artikler, som dem der er anført i punkt 1, li-
tra b), hvor disse er forsynet med en nikkelfri 
belægning, medmindre denne belægning er 
tilstrækkelig til at sikre, at nikkelafgivelsen 
fra de dele af disse artikler, der kommer i di-
rekte og langvarig berøring med huden, ikke 
er større end 0,5 µg/cm2/uge i en periode på 
mindst to år ved normal anvendelse.

2. Artikler, som er omfattet af ovenstående punkt 1, 
må ikke markedsføres, medmindre de er i overens-
stemmelse med kravene i disse punkter.

3. De standarder, der vedtages af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation (CEN), anvendes som 
analysemetode til kontrol af overensstemmelse med 
punkt 1 og 2.

28. Stoffer anført i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, klassificeret som kræft-
fremkaldende i kategori 1 eller 2 og 
mindst mærket som giftigt (T) med 
risikosætning R 45: "kan fremkalde 
kræft", eller risikosætning R 49: 
"kan fremkalde kræft ved indån-
ding", og med følgende betegnelser:

Kræftfremkaldende i kategori 1, op-
ført på listen i tillæg 1.

Medmindre andet er fastsat i andre dele i dette bilag, 
finder følgende anvendelse på punkt 28-30:

1. Må ikke anvendes i stoffer og kemiske produkter, 
som markedsføres med henblik på salg til private i 
koncentrationer på eller over:
– dem, der er fastsat i bilag I til Rådets direktiv 

67/548/EØF
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Kræftfremkaldende i kategori 2, op-
ført på listen i tillæg 2.

– eller dem, der er fastsat i direktiv 1999/45/EF.

29. Stoffer anført i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, klassificeret som mu-
tagene i kategori 1 eller 2 og mærket 
med risikosætning R 46: "kan forår-
sage arvelige genetiske skader", og 
med følgende betegnelser:
Mutagene i kategori 1, opført på li-
sten i tillæg 3.
Mutagene i kategori 2, opført på li-
sten i tillæg 4.

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbe-
stemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal em-
ballagen til sådanne stoffer og kemiske produkter bære 
følgende påskrift, der skal være let læselig og uudslet-
telig:
"Udelukkende til erhvervsmæssig brug".

30. Stoffer anført i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, klassificeret som re-
produktionstoksiske i kategori 1 eller 
2 og mærket med risikosætning R 
60: "kan skade forplantningsevnen", 
og eller R61: "kan skade barnet un-
der graviditeten", og med følgende 
betegnelser:
Reproduktionstoksiske i kategori 1, 
opført på listen i tillæg 5.
Reproduktionstoksiske i kategori 2, 
opført på listen i tillæg 6.

2. Som undtagelsesbestemmelse gælder punkt 1 ikke 
for:
a) lægemidler til mennesker eller dyr, som defi-

neret i direktiv 2001/82/EF og direktiv 
2001/83/EF

b) kosmetiske produkter som defineret i Rådets 
direktiv 76/768/EØF

c) – motorbrændstoffer, som er omfattet af 
direktiv 98/70/EF

– mineraloliederivater, der er bestemt til 
at anvendes som brændsel eller brænd-
stof i mobile eller faste fyringsanlæg

– brændsel solgt i lukkede systemer 
(f.eks. gasflasker med flydende gas)

d) kunstnerfarver, der er omfattet af direktiv 
1999/45/EF.
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31.

a) Creosot; vaskeolie
CAS-nr. 8001-58-9

EINECS-nr. 232-287-5
b) Creosotolie; vaskeolie

CAS-nr. 61789-28-4
EINECS-nr. 263-047-8

c) Destillater (stenkulstjære), 
naphtalenolier; naphtalenolie

CAS-nr. 84650-04-4
EINECS-nr. 283-484-8

d) Creosotolie, acenaphthenfrak-
tion; vaskeolie

CAS-nr. 90640-84-9
EINECS-nr. 292-605-3

e) Destillater (stenkulstjære), øv-
re; tung antracenolie

CAS-nr. 65996-91-0
EINECS-nr. 266-026-1

1. Må ikke anvendes alene eller i kemiske produkter til 
træbeskyttelse. Endvidere må træ behandlet hermed 
ikke markedsføres.

2. Undtagelser:
a) Disse stoffer og kemiske produkter må kun 

anvendes til træbeskyttelse i industrianlæg el-
ler til erhvervsmæssig udført genbehandling 
af træ, der udføres på stedet, og som er omfat-
tet af Fællesskabets bestemmelser om beskyt-
telse af arbejdstagere, hvis de indeholder:
i) en koncentration af benzo-a-pyren på 

under 0,005 vægtprocent
ii) og en koncentration af vandekstraherbar 

tjæresyre på under 3 vægtprocent.
Sådanne stoffer og kemiske produkter til træ-
beskyttelse i industrianlæg eller til erhvervs-
mæssigt udført træbeskyttelse:

– må kun markedsføres i emballager med 
et rumfang på 20 liter og derover

– må ikke sælges til private forbrugere.
Medmindre andet er fastsat i andre fælles-
skabsbestemmelser om klassificering, embal-
lering og mærkning af farlige stoffer og kemi-
ske produkter, skal emballagen til disse stoffer 
og kemiske produkter bære følgende påskrift, 
der skal være let læselig og uudslettelig:
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f) Anthracenolie

CAS-nr. 90640-80-5
EINECS-nr. 292-602-7

g) Tjæresyrer, stenkuls-, rå; 
råfenol

CAS-nr. 65996-85-2
EINECS-nr. 266-019-3

h) Creosot, træ
CAS-nr. 8021-39-4

EINECS-nr. 232-419-1
i) Lavtemperaturstjæreolie, alka-

liekstraheret; ekstraktionsrester 
(kul), lavtemperatur stenkuls-
tjære, alkaliekstraheret
CAS-nr. 122384-78-5

EINECS-nr. 310-191-5

"Udelukkende til brug i industrianlæg og til 
erhvervsmæssig brug".

b) Træ behandlet i industrianlæg eller erhvervs-
mæssigt som nævnt under litra a), som mar-
kedsføres for første gang, eller som genbe-
handles på stedet, må kun anvendes til er-
hvervsmæssig og industriel brug, f.eks. til 
jernbaner, i forbindelse med el- og teletrans-
mission, til hegn, til landbrugsformål (f.eks. 
støttepæle til træer) og i havne og indre vand-
veje.

c) Markedsføringsforbuddet i punkt 1 finder ikke 
anvendelse på træ, der inden den 31. decem-
ber 2002 er blevet behandlet med de under 
punkt 31, litra a) til i), nævnte stoffer, og som 
markedsføres på brugtmarkedet til genanven-
delse.

3. Behandlet træ som nævnt under punkt 2, litra b) og 
c), ovenfor må dog ikke anvendes:

– inde i bygninger, uanset formål
– i legetøj

– på legepladser
– i parker, haver og til udendørs faciliteter til 

rekreative formål, hvis der er risiko for hyppig 
hudkontakt
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– til fremstilling af havemøbler, f.eks. picnic-
borde

– til fremstilling og anvendelse og eventuel 
genbehandling af:
– beholdere, der skal anvendes til dyrk-

ning
– emballage, som kan komme i berøring 

med råvarer, mellemprodukter og/eller 
færdigvarer, som er bestemt til føde for 
mennesker og/eller dyr

– andre materialer, der kan kontaminere 
ovennævnte artikler.

32. Chloroform

CAS-nr. 67-66-3
EINECS-nr. 200-663-8

33. Tetrachlormethan, karbontetraklorid
CAS-nr. 56-23-5

EINECS-nr. 200-262-8
34. 1,1,2-trichlorethan CAS-nr. 79-00-5

EINECS-nr. 201-166-9

1. Må ikke anvendes i koncentrationer på eller over 
0,1 vægtprocent i stoffer og kemiske produkter, som 
markedsføres til privat brug og/eller til brug i åbne sy-
stemer såsom overfladerensning og rensning af vævede 
stoffer.

2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbe-
stemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer og kemiske produkter, skal em-
ballagen til sådanne stoffer og kemiske produkter, som 
indeholder dem i koncentrationer på eller over 0,1 
vægtprocent, bære følgende påskrift, der skal være let 
læselig og uudslettelig:
"Udelukkende til brug i industrianlæg."

Som undtagelsesbestemmelse gælder denne bestem-
melse ikke for:
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35. 1,1,2,2-tetrachlorethan

CAS-nr. 79-34-5
EINECS-nr. 201-197-8

36. 1,1,1,2-tetrachlorethan
CAS-nr. 630-20-6

37. Pentachlorethan CAS-nr. 76-01-7
EINECS-nr. 200-925-1

38. 1,1-dichlorethylen
CAS-nr. 75-35-4

EINECS-nr. 200-864-0
39. 1,1,1-trichlorethan, 

methylchloroform
CAS-nr. 71-55-6

EINECS-nr. 200-756-3

a) lægemidler til mennesker eller dyr, som defi-
neret i direktiv 2001/82/EF og 2001/83/EF

b) kosmetiske produkter som defineret i direktiv 

76/768/EØF.

40. Stoffer, der opfylder antændelig-
hedskriterierne i direktiv 
67/548/EØF, og som klassificeres 
som antændelige, let antændelige el-
ler yderst antændelige, uanset om de 
fremgår af direktivets tillæg 1.

1. Må ikke anvendes alene eller i form af kemiske pro-
dukter i spraydåser, der markedsføres til privat brug 
som spøg og skæmt eller til dekorative formål som 
f.eks.:
– metalglimmer, der hovedsagelig er til dekora-

tiv brug
– kunstig sne og is

– pruttepuder
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– spaghettispray

– ekskrementimitationer
– tågehorn

– konfetti og dekorationsskum
– kunstigt spindelvæv

– stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabs-
bestemmelser om klassificering, emballering og mærk-
ning af farlige stoffer, skal emballagen til ovennævnte 
spraydåser bære følgende påskrift, der skal være let 
læselig og uudslettelig: 

"Kun til erhversmæssig brug".
3. Punkt 1 og 2 gælder dog ikke for spraydåser om-
handlet i artikel 9a i Rådets direktiv 75/324/EØF af 
20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lov-
givning om aerosoler4.
4. De i punkt 1 og 2 anførte artikler må ikke markeds-
føres, medmindre de er i overensstemmelse med de her 
omtalte krav.

41. Hexachlorethan
CAS-nr. 67-72-1

EINECS-nr. 2006664

Må ikke anvendes til fremstilling eller forarbejdning af 
non-ferrometaller
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42. Alkaner, C10-C13, chlor (korte chlor-
paraffiner) (SCCP)
EINECS-nr. 287-476-5

Må ikke markedsføres til anvendelse alene eller som 
bestanddele i andre stoffer eller kemiske produkter i 
koncentrationer på mere end 1%

– til metalforarbejdning
– til indfedtning af læder.

43. Azofarvestoffer 1. Azofarvestoffer, som ved reduktiv spaltning af en 
eller flere azogrupper kan frigive en eller flere af de 
aromatiske aminer i tillæg 8 i påviselige koncentratio-
ner, dvs. over 30 ppm i færdigvaren eller i de farvede 
dele heraf målt efter den analysemetode, der er udar-
bejdet i overensstemmelse med artikel 132, stk. 3, må 
ikke benyttes i tekstil- og lædervarer, som kan komme 
i direkte berøring med hud eller mundhule hos menne-
sker i længere tid, f.eks.:
– beklædningsgenstande, sengelinned, hånd-

klæder, toupéer og parykker, hatte, bleer og 
andre hygiejneartikler, soveposer

– fodtøj, handsker, remme til armbåndsure, 
håndtasker, punge og tegnebøger, dokument-
mapper, stolebetræk, pengekatte

– legetøj af tekstil eller læder og legetøj, hvori 
indgår beklædningsgenstande af tekstil eller 
læder

– garn og stoffer bestemt til den endelige for-
bruger.

2. Endvidere må tekstil- og lædervarer, der er omhand-
let i punkt 1, ikke markedsføres, hvis de ikke opfylder 
kravene i samme punkt.
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3. Azofarvestoffer, som er opført på "liste over azofar-
vestoffer" i tillæg 9, må ikke markedsføres eller an-
vendes alene eller som bestanddel af kemiske produk-
ter til farvning af tekstil- og lædervarer i højere kon-
centrationer end 0,1 vægtprocent.

4. Senest den ... skal Kommissionen på baggrund af ny 
videnskabelig viden tage bestemmelserne om azofar-
vestoffer op til revision.

44. Pentabromderivat af diphenylether 
C12H5Br5O

1. Må ikke markedsføres eller anvendes alene eller 
som bestanddel af kemiske produkter i højere koncen-
trationer end 0,1 vægtprocent.

2. En artikel må ikke markedsføres, hvis den eller 
flammehæmmende dele af den indeholder dette stof i 
koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.

45. Octabromderivat af diphenylether 
C12H2Br8O

1. Må ikke markedsføres eller anvendes alene eller 
som bestanddel af kemiske produkter i højere koncen-
trationer end 0,1 vægtprocent.

2. En artikel må ikke markedsføres, hvis den eller 
flammehæmmende dele af den indeholder dette stof i 
koncentrationer på over 0,1 vægtprocent.
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46. a) Nonylphenol C6H4(OH)C9H19

b) (C2H4O)nC15H24O

Må ikke markedsføres eller anvendes alene eller som 
bestanddel af kemiske produkter i koncentrationer på 
eller over 0,1 vægtprocent til følgende formål:

1) erhvervsmæssig rensning, bortset fra:
– kontrollerede lukkede systemer til ke-

misk rensning, hvor rensningsmidlet 
genvindes eller forbrændes

– rensningssystemer, hvor rensningsmid-
let genvindes eller forbrændes ved en 
særlig proces

2) rensning i private hjem

3) tekstil- og læderforarbejdning, bortset fra:
– forarbejdning uden udledning af spilde-

vand
– systemer, hvor procesvandet forbehand-

les ved en særlig proces, der helt fjerner 
den organiske del forud for biologisk 
spildevandsbehandling (affedtning af få-
reskind)

4) emulgator i pattedyp i landbruget
5) metalforarbejdning, bortset fra:

– kontrollerede lukkede systemer, hvor 
rensningsmidlet genvindes eller for-
brændes

6) fremstilling af papir og papirmasse

7) kosmetiske produkter
8) andre produkter til personlig pleje, bortset fra:

– spermicider
9) hjælpestoffer i pesticider og biocider.
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47. Cement 1. Cement og kemiske produkter, som indeholder ce-
ment, må ikke anvendes eller markedsføres, hvis de i 
hydreret form indeholder mere end 0,0002% opløseligt 
chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cemen-
ten.

2. Hvis der anvendes reduktionsmidler, skal emballa-
gen til cement og kemiske produkter, som indeholder 
cement, medmindre andet er fastsat i andre fælles-
skabsbestemmelser om klassificering, emballering og 
mærkning af farlige stoffer og kemiske produkter, 
mærkes med klart læselige og uudslettelige oplysnin-
ger om emballeringsdato og om de lagerbetingelser og 
den lagringsperiode, der er hensigtsmæssige for at sik-
re, at reduktionsmidlet stadig er aktivt, og holde ind-
holdet af opløseligt chrom VI under den grænse, der er 
anført i punkt 1.

3. Punkt 1 og 2 gælder dog ikke for markedsføring og 
anvendelse i forbindelse med kontrollerede lukkede og 
fuldautomatiserede processer, hvor cement og kemiske 
produkter, som indeholder cement, udelukkende be-
handles maskinelt, og hvor der ikke er nogen mulighed 
for kontakt med huden.

______________
1 EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).
2 Chrysotil har to CAS-numre, bekræftet af ECB.
3 Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen 

og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987). Senest ændret ved forordning 
nr. 426/2006 (EUT L 79 af 16.3.2006, s. 1).

4 EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 
af 16.5.2003, s. 36).
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Tillæg 1-6

FORORD

Forklarende bemærkninger til spalternes overskrifter

Stoffets navn:

Navnet er det samme som det, der er anvendt for stoffet i bilag I til direktiv 67/548/EØF. Overalt, 

hvor det er muligt, er de farlige stoffer angivet med deres navne i EINECS (europæisk fortegnelse 

over markedsførte kemiske stoffer) eller ELINCS (europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer). 

Disse numre betegnes som EF-numre i tabellen. Andre stoffer, som ikke er opført i EINECS eller 

ELINCS, er angivet med internationalt anerkendte kemiske betegnelser (f.eks. ISO eller IUPAC). 

Der er i visse tilfælde endvidere anført et trivialnavn.

Indeksnummer:

Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i bilag I til direktiv 67/548/EØF. I 

tillægget er stofferne ordnet efter dette indeksnummer.

EINECS-nummer:

I EINECS er der fastlagt en identifikationskode for stoffet. Det laveste nummer er 200-001-8.

ELINCS-nummer:

For nye stoffer, som er anmeldt under direktiv 67/548/EØF er der fastlagt en identifikationskode, 

som er offentliggjort i ELINCS. Det laveste nummer er 400-010-9.
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CAS-nummer:

Der er fastlagt CAS-numre (CAS = Chemical Abstract Service) for stoffer for at lette deres identifi-

kation.

Noter:

Noternes fuldstændige tekst findes i forordet til bilag I til direktiv 67/548/EØF.

Noterne i denne forordning betyder følgende:

Note C:

Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere 

isomerer.

Note D:

Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres al-

mindeligvis i stabiliseret form. Det er i denne form, at de er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF.

I tilfælde, hvor disse stoffer markedsføres i ustabiliseret form, skal fabrikanten eller enhver anden, 

der markedsfører stoffet, angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen "ikke stabilise-

ret".
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Note E:

Stoffer med særlige virkninger for sundheden (jf. kapitel 4 i bilag VI til direktiv 67/548/EØF), der 

klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, 

mærkes med note E, hvis de også klassificeres som meget giftige (T+), giftige (T) eller sundheds-

skadelige (Xn). For disse stoffer skal ordet "også" tilføjes før risikosætningerne R 20, R 21, R 22, R 

23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (sundhedsskadelig), R 48 og R 65 og alle kombinatio-

ner af disse risikosætninger.

Note J:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det 

indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7).

Note K:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det 

indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (EINECS-nr. 200-450-8).

Note L:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det 

indeholder mindre end 3% DMSO-ekstrakt som målt ved IP 346.

Note M:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det 

indeholder mindre end 0,005 vægtprocent benzo (def) chrysen (EINECS-nr. 200-028-5).
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Note N:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt hele raffineringsforlø-

bet kendes, og det kan påvises, at stoffet, hvoraf det er fremstillet, ikke er kræftfremkaldende.

Note P:

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende, såfremt det kan påvises, at det 

indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7).

Note R:

Kravet om klassifikation som kræftfremkaldende skal ikke nødvendigvis gælde for fibre med en 

længdevægtet geometrisk middeldiameter minus to standardafvigelser på over 6 μm.

Note S:

Dette stof kræver ikke nødvendigvis nogen etiket i henhold til artikel 23 (jf. afdeling 8 i bilag VI) i 

direktiv 67/548/EØF.
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Tillæg 1

Punkt 28 — Kræftfremkaldende stoffer: kategori 1

Stoffer Indeksnummer EF-nummer CAS-nummer Noter

Chromtrioxid; chrom(VI)oxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Zinkchromater, herunder 
zinkkaliumchromat

024-007-00-3

Nikkelmonoxid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nikkeldioxid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinikkeltrioxid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nikkelsulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Trinikkeldisulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarsentrioxid; arsentrioxid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Diarsenpentaoxid; arsenpentoxid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arsensyre og dens salte 033-005-00-1

Blyhydrogenarsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Butan (indhold ≥0,1% butadien (203-
450-8)) [1]

601-004-01-8

Isobutan (indhold ≥0,1% butadien 
(203-450-8)) [2]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C, S

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

1,3-Butadien; Buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinylchlorid; chlorethylen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(chlormethyl)ether; 
dichlordimethylether

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Chlormethylmethylether; 
chlordimethylether

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naphthylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Benzidin; 4,4′-diaminobiphenyl 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Salte af benzidin 612-070-00-5

Salte af 2-nafthylamin 612-071-00-0 209-030-0[1] 553-00-4[1]

210-313-6[2] 612-52-2[2]

4-aminobiphenyl 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Salte af 4-aminobiphenyl 612-073-00-1

Tjære, stenkuls-; stenkulstjære 648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2

(Biproduktet fra tørdestillation af kul. 
Næsten sort, halvfast stof. En 
sammensat blanding af aromatiske 
carbonhydrider, phenolforbindelser, 
nitrogenbaser og thiophen).
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Tjære, stenkuls-, højtemperaturs-; 
stenkulstjære

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

(Kondensationsproduktet opnået ved at 
nedkøle, til omtrent omgivelses-
temperatur, den gas, der udvikles ved 
tørdestillation af kul ved høj 
temperatur (højere end 700 °C). En 
sort, viskøs væske tungere end vand. 
Består primært af en sammensat 
blanding af kondenserede aromatiske 
carbonhydrider. Kan indeholde mindre 
mængder phenolforbindelser og 
aromatiske nitrogenbaser)

Tjære, stenkuls-, lavtemperaturs-; 
stenkulsolie

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

(Kondensationsproduktet opnået ved at 
nedkøle, til omtrent omgivelses-
temperatur, den gas, der udvikles ved 
tørdestillation af kul ved lav temperatur 
(lavere end 700 °C). En sort, viskøs 
væske tungere end vand. Sammensat 
primært af kondenserede aromatiske 
carbonhydrider, phenolforbindelser, 
aromatiske nitrogenbaser og deres 
alkylderivater)

Tjære, brunkuls-; 648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0

(En olie destilleret fra brunkulstjære. 
Sammensat primært af aliphatiske, 
naphthenske og bi- til tricycliske 
aromatiske carbonhybrider, deres 
alkylderivater, heteroaromater og en-
og toringede phenoler, med 
kogeinterval omtrent fra 150 °C til 
360 °C)
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