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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

232-281-2 Majsolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyrorna linol-, 
olje-, palmitin- och stearinsyra. (Zea mays, 
Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Ricinolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyran 
ricinolsyra (Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Rapsolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyrorna
eruka-, linol- och oljesyra (Brassica napus, 
Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitiner

Den komplexa blandningen av diglycerider av 
fettsyror bundna till kolinestern av fosforsyra.

8002-43-5

232-436-4 Siraper, hydrolyserad stärkelse

En komplex blandning som erhålls genom hydrolys 
av majsstärkelse genom inverkan av syror eller 
enzymer. Den består främst av d-glukos, maltos och 
maltodextriner.

8029-43-4
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

232-442-7 Talg, hydrogenerad 8030-12-4

232-675-4 Dextrin 9004-53-9

232-679-6 Stärkelse

Högpolymer kolhydratprodukt som vanligen erhålls 
från spannmål, såsom majs, vete och durra och från 
rötter och knölar, såsom potatis och tapioka. 
Inbegriper stärkelse som förgelatinerats genom 
uppvärmning i närvaro av vatten.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6

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

238-976-7 Natrium-D-glukonat C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 Sorbitolstearat C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Fettsyror, kokos- och metylestrar 61788-59-8

262-989-7 Fettsyror, talg- och metylestrar 61788-61-2

263-060-9 Ricinoljefettsyror 61789-44-4

263-129-3 Talgfettsyror 61790-37-2

265-995-8 Cellulosamassa 65996-61-4
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

266-925-9 Fettsyror, C12-18

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C12-C18 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting 
Number: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Fettsyror, C16-18

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C16-C18 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting 
Number: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Fettsyror, C8-18 och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid
och SDA Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid och SDA Reporting Number: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Fettsyror, C16-C18 och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 

C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid
och SDA Reporting Number: 11-005-00

67701-08-0
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

266-948-4 Glycerider, C16-18 och C18-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name:
C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride och 
SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Fettsyror, C14-18 och C16-18-omättade, metylestrar

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid methyl ester och SDA Reporting Number: 
04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Fettsyror, C6-12

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C6-C12 alkyl carboxylic acid och SDA Reporting 
Number: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Fettsyror, C14-22 och C16-22-omättade

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic 
acid och SDA Reporting Number: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Torkad majssirap 68131-37-3

269-657-0 Sojafettsyror 68308-53-2

269-658-6 Glycerider, talg-mono-, di- och tri-, hydrogenerade 68308-54-3
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Einecs-nr Namn/Grupp CAS-nr

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

270-304-8 Linoljefettsyror 68424-45-3

270-312-1 Glycerider, C16-18 och C18-omättade, mono- och di-

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name:

C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and 
C18 unsaturated dialkyl glyceride och SDA 
Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

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

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

292-776-4 Fettsyror, C12-18 och C18-omättade 90990-15-1

296-916-5 Rapsoljefettsyror med lågt innehåll av erukasyra 93165-31-2
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BILAGA V

UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN I ENLIGHET MED ARTIKEL 2.7 b

1. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar när ett annat ämne eller en 

vara exponeras för miljöfaktorer såsom luft, fuktighet, mikroorganismer eller solljus.

2. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar vid lagring av andra ämnen, 

beredningar eller varor.

3. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar vid slutanvändning av andra 

ämnen, beredningar eller varor och som inte själva tillverkas, importeras eller släpps ut på 

marknaden.

4. Ämnen som inte själva tillverkas, importeras eller släpps ut på marknaden och som är ett 

resultat av en kemisk reaktion som inträffar när

a) stabilisatorer, färgämnen, aromämnen, antioxidationsmedel, fyllmedel, 

lösningsmedel, bärare, ytaktiva ämnen, mjukningsmedel, korrosionsskyddsmedel, 

skumdämpare eller skumbekämpningsmedel, dispergeringsmedel, fällningshämmare, 

torkmedel, bindemedel, emulgeringsmedel, emulsionsbrytare, avvattningsmedel, 

agglomereringsmedel, vidhäftningsmedel, flödesmodifierare, pH-neutralisatorer, 

komplexbildare, koaguleringsmedel, flockningsmedel, brandskyddsmedel, 

smörjmedel, kelatbildare eller reagens för kvalitetskontroll fungerar som avsett, eller

b) ett ämne som endast är avsett att ge en viss fysikalisk-kemisk egenskap fungerar 

som avsett.
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5. Biprodukter, såvida de inte själva importeras eller släpps ut på marknaden.

6. Hydrater av ett ämne eller hydratiserade joner som bildas genom ämnets förening med 

vatten, under förutsättning att ämnet har registrerats av den tillverkare eller importör som 

utnyttjar detta undantag.

7. Följande ämnen som förekommer i naturen, om de inte modifieras kemiskt: Mineraler, 

malmer, slig, cementklinker, naturgas, gasol, naturgaskondensat, processgaser och 

beståndsdelar därav, råolja, kol, koks.

8. Andra ämnen som förekommer i naturen än de som förtecknas i punkt 7, om de inte 

modifieras kemiskt, och om de inte uppfyller kriterierna för att klassificeras som farliga 

enligt direktiv 67/548/EEG.

9. De främsta grundämnena för vilka faror och risker redan är välkända: 

väte, syre, ädelgaser (argon, helium, neon, xenon), kväve.
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BILAGA VI

INFORMATIONSKRAV SOM AVSES I ARTIKEL 10

VÄGLEDNING

OM UPPFYLLANDE AV KRAVEN I BILAGORNA VI–XI

I bilagorna VI–XI anges den information som skall tillhandahållas för registrering och utvärdering 

enligt artiklarna 10, 12, 13, 39, 40 och 45. För de minsta ämnesmängderna anges standardkraven i 

bilaga VII. För varje gång en ny viktgräns nås skall kraven i motsvarande bilaga läggas till. De 

exakta informationskraven för varje registrering kommer att variera beroende på mängd, 

användning och exponering. Bilagorna skall alltså ses som en helhet och i samband med de 

övergripande kraven på registrering, utvärdering och aktsamhet.

STEG 1 – SAMMANSTÄLLA OCH DELA BEFINTLIG INFORMATION

Registranten skall sammanställa alla befintliga testdata om det ämne som skall registreras, vilket 

även innebär sökning i litteraturen efter relevant information om ämnet. Närhelst det är praktiskt 

möjligt skall registreringsunderlag lämnas in gemensamt i enlighet med artikel 11 eller 19. 

Därigenom kan man dela testdata, undvika onödiga test och minska kostnaderna. Registranten skall 

också sammanställa all annan tillgänglig och relevant information om ämnet oavsett huruvida det 

krävs testning för en viss endpoint eller inte på den specifika mängdnivån. Även information från 

alternativa källor bör ingå (t.ex. (Q)SAR, jämförelse med andra ämnen, in-vivo- och in-vitro-test 

och epidemiologiska data), vilket kan vara till hjälp när man vill fastställa om ämnet har eller inte 

har några farliga egenskaper och kan i vissa fall ersätta resultaten från djurförsök. 
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Dessutom skall information om exponering, användning och riskhanteringsåtgärder sammanställas 

i enlighet med artikel 10 och denna bilaga. När denna information betraktas tillsammans kommer 

registranten att kunna avgöra om det finns behov av att ta fram ytterligare information.

STEG 2 – BEAKTA INFORMATIONSKRAVEN

Registranten skall ta reda på vilken information som krävs för registreringen. Först av allt gäller det 

att fastställa vilken eller vilka bilagor som skall följas, beroende på ämnesmängden. I dessa bilagor 

anges standardinformationskraven, men de skall beaktas tillsammans med bilaga XI, som tillåter 

vissa avvikelser från standardförfarandet när detta kan motiveras. I synnerhet skall information om 

exponering, användning och riskhanteringsåtgärder beaktas i detta steg för att fastställa 

informationskraven för ämnet.

STEG 3 – NOTERA BRISTER I INFORMATIONEN

Registranten skall sedan jämföra informationskraven för ämnet med den information som redan 

finns tillgänglig och notera var det finns brister. Det är i detta steg viktigt att se till att tillgängliga 

data är relevanta och av tillräcklig kvalitet för att uppfylla kraven.

STEG 4 – TA FRAM NYA DATA/FÖRESLÅ TESTNINGSSTRATEGI

I vissa fall kommer det inte att vara nödvändigt att ta fram nya data. Om nödvändig information 

saknas, måste dock nya data tas fram (bilagorna VII och VIII) eller en testningsstrategi föreslås 

(bilagorna IX och X), beroende på ämnesmängden. Nya försök på ryggradsdjur skall endast utföras 

eller föreslås som en sista utväg när alla andra möjligheter att generera data har uttömts.

I vissa fall kan de regler som anges i bilagorna VII–XI kräva att vissa test görs tidigare än eller 

utöver standardkraven.
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ANMÄRKNINGAR

Anmärkning 1: Om det inte är tekniskt möjligt eller om det ur vetenskaplig synpunkt inte förefaller 

nödvändigt att lämna information, skall skälen tydligt anges i enlighet med gällande bestämmelser.

Anmärkning 2: Registranten kan vilja förklara att viss information som lämnats i 

registreringsunderlaget är kommersiellt känslig och att det kan skada honom i kommersiellt 

hänseende om den lämnas ut. Om så är fallet skall registranten göra en förteckning över denna 

information och lämna en motivering.

INFORMATION SOM AVSES I ARTIKEL 10 a i–v

1. ALLMÄN INFORMATION OM REGISTRANTEN

1.1 Registrant

1.1.1 Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress

1.1.2 Kontaktperson

1.1.3 Platser för registrantens produktion och egna användning (i förekommande fall)

1.2 Gemensamt inlämnande av data

Enligt artikel 11 eller 19 får delar av registreringsunderlaget lämnas in av en tillverkare 

eller importör på andra tillverkares eller importörers vägnar.
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I så fall skall den tillverkaren eller importören lämna följande uppgifter om de andra 

tillverkarna eller importörerna:

– Deras namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

– Uppgift om vilka delar av det aktuella registreringsunderlaget som berör andra 

tillverkare eller importörer.

Uppge i förekommande fall det eller de nummer som anges i denna bilaga eller i 

bilagorna VII–X.

De andra tillverkarna eller importörerna skall lämna följande uppgifter om den tillverkare 

eller importör som lämnar in information på deras vägnar:

– Dennes namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

– Uppgift om vilka delar av registreringsunderlaget som lämnas in av den eller de 

tillverkarna eller importörerna.

Uppge i förekommande fall det eller de nummer som anges i denna bilaga eller i 

bilagorna VII–X.

2. IDENTIFIERING AV ÄMNET

Den information som lämnas i det här avsnittet skall räcka för att möjliggöra en 

identifiering av varje ämne. Om det inte är tekniskt möjligt eller om det ur vetenskaplig 

synpunkt inte förefaller nödvändigt att lämna information på en eller flera punkter skall 

skälen härför anges tydligt.

2.1 Namn eller annan identifiering för varje ämne
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2.1.1 Namn enligt Iupac-nomenklaturen eller annat internationellt kemiskt namn

2.1.2 Andra namn (trivialnamn, handelsnamn, förkortning)

2.1.3 Einecs- eller Elincs-nummer (om sådant finns och detta är tillämpligt)

2.1.4 CAS-namn och CAS-nummer (om sådant finns)

2.1.5 Annan identitetskod (om sådan finns)

2.2 Information om varje ämnes molekyl- och strukturformel

2.2.1 Molekyl- och strukturformel (inklusive Smiles notation, om sådan finns)

2.2.2 Information om optisk aktivitet och typisk andel av respektive stereoisomer (om tillämpligt 

och lämpligt)

2.2.3 Molekylvikt eller molekylviktsintervall

2.3 Varje ämnes sammansättning

2.3.1 Renhetsgrad (%)

2.3.2 Typ av föroreningar, inklusive isomerer och biprodukter

2.3.3 Procentandel av de huvudsakliga föroreningarna

2.3.4 Typ och halt (... ppm, ... %) av eventuella tillsatser (t.ex. stabiliseringsmedel eller 

inhibitorer)
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2.3.5 Spektraldata (UV-, IR-, NMR- eller masspektrum)

2.3.6 Vätskekromatogram eller gaskromatogram

2.3.7 Beskrivning av de analysmetoder eller bibliografiska referenser som använts för att 

identifiera ämnet och, i tillämpliga fall, för att identifiera föroreningar och tillsatser. Denna 

information skall vara så fyllig att det är möjligt att reproducera metoderna.

3. INFORMATION OM ÄMNETS TILLVERKARE OCH ANVÄNDNING

3.1 Total tillverkning och/eller import (i ton) per tillverkare eller importör och år

Under det kalenderår då ämnet registrerades (uppskattad mängd)

3.2 För tillverkare: Kortfattad beskrivning av den tekniska process som används vid 

tillverkningen

Det är inte nödvändigt att uppge exakta detaljer om processen, särskilt sådana som är 

kommersiellt känsliga.

3.3 En angivelse av den mängd som används för eget bruk

3.4 Form (ämne, beredning eller vara) och/eller fysikalisk form i vilken ämnet tillhandahålls 

nedströmsanvändare. Ämnets koncentration eller koncentrationsintervall i beredningar som 

tillhandahålls nedströmsanvändare och ämnets mängd i varor som tillhandahålls 

nedströmsanvändare.
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3.5 Kortfattad allmän beskrivning av den identifierade användningen

3.6 Information om avfallsmängder och sammansättning av avfall från produktion och 

identifierade användningar

3.7 Användningar som avråds (se rubrik 16 i säkerhetsdatabladet)

Ange i tillämpliga fall de användningar som registranten avråder från och varför (t.ex. 

icke lagstadgade rekommendationer från leverantören). Detta behöver inte vara en 

fullständig förteckning.

4. KLASSIFICERING OCH MÄRKNING

4.1 Ämnets faroklassificering, efter tillämpning av artiklarna 4 och 6 i direktiv 67/548/EEG

För varje post skall det dessutom förklaras varför ingen klassificering anges för en 

endpoint (t.ex. att det saknas data, ofullständiga data, fullständiga data som inte räcker för 

klassificering).

4.2 Ämnets faromärkning, efter tillämpning av artiklarna 23, 24 och 25 i direktiv 67/548/EEG

4.3 Särskilda koncentrationsgränser, om sådana finns, efter tillämpning av artikel 4.4 

i direktiv 67/548/EEG och artiklarna 4–7 i direktiv 1999/45/EG

5. VÄGLEDNING FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Denna information skall stämma överens med säkerhetsdatabladet, om ett 

säkerhetsdatablad krävs enligt artikel 31.
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5.1 Första hjälpen (rubrik 4 i säkerhetsdatabladet)

5.2 Åtgärder vid brand (rubrik 5 i säkerhetsdatabladet)

5.3 Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp (rubrik 6 i säkerhetsdatabladet)

5.4 Hantering och lagring (rubrik 7 i säkerhetsdatabladet)

5.5 Transportinformation (rubrik 14 i säkerhetsdatabladet)

Om det inte krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall följande ytterligare information 

lämnas:

5.6 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder (rubrik 8 i säkerhetsdatabladet)

5.7 Stabilitet och reaktivitet (rubrik 10 i säkerhetsdatabladet)

5.8 Avfallshantering

5.8.1 Avfallshantering (rubrik 13 i säkerhetsdatabladet)

5.8.2 Information om materialåtervinning och avfallshanteringsmetoder för industrin

5.8.3 Information om materialåtervinning och avfallshanteringsmetoder för allmänheten
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6. INFORMATION OM EXPONERING FÖR ÄMNEN SOM REGISTRERAS I 

MÄNGDER MELLAN 1 OCH 10 TON PER ÅR OCH TILLVERKARE ELLER 

IMPORTÖR

6.1 Huvudanvändningskategori:

6.1.1 a) industriell användning och/eller

b) yrkesmässig användning och/eller

c) användning av konsumenter

6.1.2 Specifikation för industriell och yrkesmässig användning:

a) användning i slutna system och/eller

b) användning som resulterar i införlivande i en matris och/eller

c) icke spridd användning och/eller

d) spridd användning 

6.2 Viktiga exponeringsvägar:

6.2.1 Exponering för människor:

a) oralt och/eller

b) dermalt och/eller

c) genom inandning
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6.2.2 Miljöexponering:

a) vatten och/eller

b) luft och/eller

c) fast avfall och/eller

d) jord

6.3 Mönster för exponering:

a) oavsiktlig/infrekvent och/eller

b) sporadisk och/eller

c) kontinuerlig/frekvent
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BILAGA VII

STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS ELLER 

IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för 

a) icke-infasningsämnen som tillverkas eller importeras i mängder på 1–10 ton,

b) infasningsämnen som tillverkas eller importeras i mängder på 1–10 ton och som uppfyller 

kriterierna i bilaga II i enlighet med artikel 12.1 a och 12.1 b, och

c) ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på minst 10 ton.

Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som är tillgänglig 

skall lämnas. För de ämnen som inte uppfyller kriterierna i bilaga III behöver enbart de 

fysikalisk-kemiska kraven enligt avsnitt 7 i denna bilaga iakttas.

I kolumn 2 i denna bilaga anges särskilda regler enligt vilka den erforderliga standardinformationen 

får utelämnas, ersättas med annan information, lämnas i ett annat steg eller anpassas på annat sätt. 

Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att anpassningar är tillåtna, skall 

registranten tydligt ange detta samt skälen för varje anpassning under tillämplig rubrik i 

registreringsunderlaget.

Förutom att registranten får anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till dessa 

särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i bilaga XI med undantag 

för avsnitt 3 om ämnesanpassat hävande av exponering. Även i detta fall skall registranten tydligt 

ange skälen för ett eventuellt beslut att anpassa standardinformationen under de rubriker i 

registreringsunderlaget som hänvisar till de berörda särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI1.

  

1 Anm.: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetoder i 
kommissionens förordning om testmetoder enligt artikel 13.2 men som inte upprepas i 
kolumn 2 gäller också.
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Innan nya test görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgängliga 

in vitro-data, in vivo-data, historiska humandata, data från giltiga (Q)SAR och data från strukturlika 

ämnen bedömas. In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsakar 

frätskador skall undvikas. Före en testning bör ytterligare vägledning om testningsstrategier beaktas 

utöver denna bilaga.

När information för vissa endpoints inte lämnas, och detta av andra skäl än de som anges i 

kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.
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7. INFORMATION OM ÄMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.1 Ämnets tillstånd vid 20oC och 101,3 kPa

7.2 Smält-/fryspunkt 7.2 Undersökningen behöver inte göras för ämnen med smält-/fryspunkt under -20°C.

7.3 Kokpunkt 7.3 Ingen undersökning krävs

– för gaser, eller

– för fasta ämnen som antingen smälter över 300°C eller sönderfaller innan de kokar. I så 
fall kan kokpunkten vid begränsat tryck uppskattas eller mätas, eller

– för ämnen som sönderfaller innan de kokar (t.ex. självoxidering, ombildning, nedbrytning, 
sönderfall etc.).

7.4 Relativ densitet 7.4 Ingen undersökning krävs

– om ämnet bara är stabilt när det är löst i ett särskilt lösningsmedel och lösningens densitet 
liknar lösningsmedlets; i så fall räcker det att ange om lösningens densitet är högre eller 
lägre än lösningsmedlets, eller

– om ämnet är en gas; i så fall skall en uppskattning göras utifrån molekylvikten och 
allmänna gaslagen.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.5 Ångtryck 7.5 Ingen undersökning krävs

– om smältpunkten ligger över 300°C.

Om smältpunkten ligger mellan 200°C och 300°C räcker det att ange ett gränsvärde på 
grundval av mätningar eller en erkänd beräkningsmetod.

7.6 Ytspänning 7.6 En undersökning krävs bara

– om ytaktivitet, med utgångspunkt i strukturen, är väntad eller kan förutsägas, eller

– om ytaktivitet är en önskvärd egenskap för materialet.

Om vattenlösligheten understiger 1 mg/l vid 20°C krävs ingen undersökning. 

7.7 Löslighet i vatten 7.7 Ingen undersökning krävs

– om ämnet bryts ner i vatten vid pH-värdena 4, 7 och 9 (halveringstid på mindre än 12 
timmar), eller

– om ämnet lätt oxideras i vatten.

Om ämnet förefaller "olösligt" i vatten skall ett gränstest upp till analysmetodens 
detektionsgräns utföras.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.8 Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 7.8 Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt. Om det inte går att utföra testet (t.ex. 

för att ämnet sönderdelas, har hög ytaktivitet, reagerar kraftigt i samband med testet eller 

inte går att lösa i vatten eller oktanol, eller för att det inte går att få fram ett tillräckligt rent 

ämne) skall ett beräknat värde för log P samt uppgifter om beräkningsmetoden 

tillhandahållas.

7.9 Flampunkt 7.9 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är oorganiskt, eller

– om ämnet bara innehåller flyktiga organiska komponenter med flampunkter över 100°C för 

vattenlösningar, eller

– om den uppskattade flampunkten ligger över 200°C, eller

– om flampunkten kan anges noggrant genom interpolation från befintligt, tillförlitligt 

material.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.10 Brandfarlighet 7.10 Ingen undersökning krävs

– om det är ett fast ämne med explosiva eller pyrofora egenskaper; dessa egenskaper skall 

alltid behandlas innan man tittar på brandfarlighet, eller

– för gaser, om halten brandfarlig gas i en blandning med inerta gaser är så låg att den alltid, 

i en blandning med luft, ligger under den lägre gränsen, eller

– för ämnen som självantänder när de kommer i kontakt med luft.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.11 Explosiva egenskaper 7.11 Ingen undersökning krävs

– om ingen kemisk grupp förknippad med explosiva egenskaper finns i molekylen, 

eller

– om ämnet innehåller kemiska grupper förknippade med explosiva egenskaper, däribland 
syre, och den beräknade syrebalansen är under -200, eller

– om det organiska ämnet eller en homogen blandning av organiska ämnen innehåller 
kemiska grupper förknippade med explosiva egenskaper, men den exoterma 
sönderdelningsenergin är mindre än 500 J/g och den exoterma sönderdelningen inträder 
under 500ºC, eller

– för blandningar av oorganiska, oxiderande ämnen (FN-avdelning 5.1 med organiska 
material), om det oorganiska, oxiderande ämnets halt är

– mindre än 15 viktprocent, när det är klassificerat i UN förpackningsgrupp I 
(hög risk) eller II (medelhög risk),

– mindre än 30 viktprocent, när det är klassificerat i UN förpackningsgrupp III 
(låg risk).

Anm.: För organiska material med exoterm sönderdelningsenergi under 800 J/g krävs varken 
provning av sprängverkans utbredning eller sprängutlösande känslighet för stötar.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.12 Självantändningstemperatur 7.12 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är explosivt eller självantänder i luft vid rumstemperatur, eller

– för vätskor som inte är brandfarliga i luft, dvs. som har en flampunkt över 200°C, eller

– för gaser som inte kan förekomma i brandfarlig koncentration i luft, eller

– för fasta ämnen som har en smältpunkt < 160°C, eller om de preliminära resultaten 
visar att ämnet inte kan upphettas spontant till 400°C.

7.13 Oxiderande egenskaper 7.13 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är explosivt, eller

– om ämnet är mycket brandfarligt, eller

– om ämnet är en organisk peroxid, eller

– om ämnet omöjligt kan reagera exotermt med brännbara material, t.ex. på grund av dess 
kemiska struktur (t.ex. organiska ämnen som inte innehåller syre- eller halogenatomer och 
där dessa element inte är kemiskt bundna till kväve eller syre, eller oorganiska ämnen som 
inte innehåller syre- eller halogenatomer).
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Ett fullständigt test behöver inte utföras för fasta ämnen om det inledande testet tydligt visar att 

testämnet har oxiderande egenskaper.

Observera att det inte finns någon testmetod för att bestämma oxiderande egenskaper hos 

gasblandningar. Dessa egenskaper måste därför bedömas med hjälp av en skattningsmetod 

baserad på en jämförelse mellan den oxiderande potentialen hos gaser i en blandning med den 

oxiderande potentialen hos syre i luft.

7.14 Kornstorlek 7.14 Undersökningen behöver inte göras om ämnet saluförs eller används i icke-fast eller 

granulär form.
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8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.1 Hudirritation eller frätskador på hud 8.1 Steg 3 och 4 krävs inte

En riskbedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 

varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och djurdata.

2. En bedömning av syra- eller basbufferten.

3. in vitro-undersökning av frätskador på hud.

4. in vitro-undersökning av hudirritation.

– om den information som finns tillgänglig tyder på att kriterierna är uppfyllda för en 

klassificering som frätande för huden eller irriterande för ögonen, eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– om ämnet klassificeras som mycket giftigt vid hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder på 

hudirritation vid dosering upp till gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.2 Ögonirritation 8.2 Steg 3 krävs inte

En riskbedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 

varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och djurdata.

2. En bedömning av syra- eller basbufferten.

3. in vitro-undersökning av ögonirritation.

– om den information som finns tillgänglig tyder på att kriterierna är uppfyllda för en 
klassificering som frätande för huden eller irriterande för ögonen, eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

8.3 Hudsensibilisering 8.3 Steg 2 krävs inte

En bedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 

varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human-, djur- och 

alternativa data.

2. In vivo-testning.

– om tillgänglig information tyder på att ämnet bör klassificeras för hudsensibilisering eller 
frätande egenskaper, eller

– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur.

LLNA-test (Local Lymph Node Assay) är förstahandsvalet för in vivo-testning. Endast i 
undantagsfall bör något annat test användas. En motivering bör anges för användning av en 
annan metod.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.4 Mutagenitet 8.4 Vid positiva resultat skall ytterligare undersökningar av mutageniteten övervägas.

8.4.1 In vitro-undersökning av genmutation hos bakterier

8.5 Akut toxicitet 8.5 Ingen undersökning krävs i allmänhet

– om ämnet är klassificerat som frätande för huden. 

8.5.1 Oralt intag Ingen undersökning krävs om en undersökning av akut toxicitet genom inandning (6.5.2) finns 

att tillgå.
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.1 Toxicitet i vattenmiljö

9.1.1 Testning av akut toxicitet på evertebrater (företrädesvis 

Daphnia)

Registranten får överväga att testa kronisk toxicitet i stället för 

akut toxicitet

9.1.1 Ingen undersökning krävs

– om det finns förmildrande faktorer som pekar på att det är osannolikt att toxicitet i 

vattenmiljö kommer att inträffa, exempelvis om ämnet är mycket olösligt i vatten eller det 

är osannolikt att ämnet tränger igenom biologiska membran, eller 

– om en undersökning av kronisk toxicitet i vattenmiljö på invertebrater är tillgänglig, eller

– om lämplig information för miljöklassificering och miljömärkning är tillgänglig.

Testet av kronisk toxicitet på Daphnia (bilaga IX, avsnitt 7.1.5) skall övervägas om ämnet har låg 

löslighet i vatten.

9.1.2 Undersökning av tillväxthämning på vattenlevande 

växter (företrädesvis alger)

9.1.2 Ingen undersökning krävs om det finns förmildrande faktorer som pekar på att det är 

osannolikt att toxicitet i vattenmiljö kommer att inträffa, exempelvis om ämnet är mycket 

olösligt i vatten eller det är osannolikt att ämnet tränger igenom biologiska membran.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2 Nedbrytning

9.2.1 Biotisk

9.2.1.1 Lättnedbrytbarhet 9.2.1.1 Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt.

Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som är tillgänglig skall lämnas.
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BILAGA VIII

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS 

ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 10 TON

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 

tillverkas eller importeras i mängder på minst 10 ton i enlighet med artikel 12.1 c. Den information 

som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den som krävs enligt 

kolumn 1 i bilaga VII. Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk 

information som är tillgänglig skall lämnas. I kolumn 2 i denna bilaga anges särskilda regler enligt

vilka den erforderliga standardinformationen får utelämnas, ersättas med annan information, lämnas 

i ett annat steg eller anpassas på annat sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, 

vilket innebär att anpassningar är tillåtna, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje 

anpassning under tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.

Förutom att registranten får anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till dessa 

särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i bilaga XI. Även i detta 

fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att anpassa standardinformationen 

under lämplig rubrik i registreringsunderlaget och hänvisa till de berörda särskilda reglerna i 

kolumn 2 eller i bilaga XI1.

  

1 Anm.: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i 
kommissionens förordning om testmetoder enligt artikel 13.2 men som inte upprepas i 
kolumn 2 gäller också.
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Innan nya test görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgängliga 

in vitro-data, in vivo-data, historiska humandata, data från giltiga (Q)SAR och data från strukturlika 

ämnen bedömas. In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsakar 

frätskador skall undvikas. Före en testning bör ytterligare vägledning om testningsstrategier beaktas 

utöver denna bilaga.

När information för vissa endpoints inte lämnas, och detta av andra skäl än de som anges 

i kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.
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8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.1 Hudirritation

8.1.1 Hudirritation in vivo 8.1.1 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är klassificerat som frätande eller irriterande för huden, eller

– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– om ämnet är klassificerat som mycket giftigt vid hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder på 

hudirritation vid dosering upp till gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.2 Ögonirritation

8.2.1 Ögonirritation in vivo 8.2.1 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är klassificerat som irriterande för ögonen med risk för att ögonen allvarligt 

skadas, eller

– om ämnet är klassificerat som frätande för huden, dock endast om registranten klassificerat 

ämnet som irriterande för ögonen, eller

– om ämnet är en stark syra (pH < 2,0) eller bas (pH > 11,5), eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur.

8.4 Mutagenitet

8.4.2 Cytogenitetsstudie på däggdjursceller in vitro 8.4.2 Någon undersökning krävs vanligtvis inte

– om relevanta data finns att tillgå från ett cytogenitetstest in vivo, eller

– om ämnet är känt för att vara cancerframkallande i kategori 1 eller 2 eller mutagent i 

kategori 1, 2 eller 3.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.4.3 Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, om ett 

negativt resultat erhålls i bilaga VII, avsnitt 6.4.1 och 

bilaga VIII, avsnitt 6.4.2.

8.4.3 Undersökningen behöver vanligtvis inte utföras om adekvata data från ett tillförlitligt test 

av genmutationer på däggdjur in vivo är tillgängliga.

8.4 Vid positiva resultat i någon eller några av mutagenitetsstudierna i bilaga VII eller VIII

skall lämpliga genotoxicitetsstudier in vivo övervägas.

8.5 Akut toxicitet 8.5 Ingen undersökning krävs i allmänhet

– om ämnet är klassificerat som frätande för huden. 

Utöver informationen avseende oralt intag (6.3.1) skall, för andra ämnen än gaser, den 

information som anges under 6.3.2–6.3.3 lämnas för åtminstone ytterligare en exponeringsväg. 

Valet av den andra exponeringsvägen beror på ämnets karaktär och hur det är sannolikt att 

människor exponeras. Om det endast finns en exponeringsväg behöver information endast 

tillhandahållas om denna exponeringsväg.

8.5.2 Inandning 8.5.2 Testning genom inandning är lämpligt om det är sannolikt att människor exponeras via 

inandning, med hänsyn till ämnets ångtryck och/eller möjlig exponering för aerosoler, 

partiklar eller droppar som är av en sådan storlek att de kan inandas. 



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 6
BILAGA VIII DG C I SV

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.5.3 Via huden 8.5.3 Testning på huden är lämpligt

1. om inandning av ämnet är osannolikt, och

2. om det är sannolikt att ämnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller 
användning, och

3. om ämnets fysikalisk-kemiska och toxikologiska egenskaper tyder på en potential för att 
ämnet i betydande utsträckning absorberas via huden.

8.6 Toxicitet vid upprepad dosering

8.6.1 Subakut toxicitet vid upprepad dosering (28 dagar), en 
art, honor och hanar. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för 
människor.

8.6.1 Undersökningen av subakut toxicitet (28 dagar) behöver inte göras

– om tillförlitliga resultat från en undersökning av subkronisk (90 dagar) eller kronisk 
toxicitet är tillgängliga, under förutsättning att lämplig art, dosering, lösningsmedel och 
administreringsväg använts, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och det finns tillräckliga data om 
sönderdelningsprodukterna, eller

– om relevant exponering av människor kan uteslutas i enlighet med bilaga XI, avsnitt 3.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Lämplig administreringsväg skall väljas på grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt

1. om inandning av ämnet är osannolikt, och

2. om det är sannolikt att ämnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller 
användning, och

3. om ämnets fysikalisk-kemiska och toxikologiska egenskaper tyder på en potential för att 
ämnet i betydande utsträckning absorberas via huden.

Testning genom inandning är lämpligt om det är sannolikt att människor exponeras via inandning, 
med hänsyn till ämnets ångtryck och/eller möjlig exponering för aerosoler, partiklar eller droppar 
som är av en sådan storlek att de kan inandas.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Registranten skall föreslå en undersökning av subkronisk toxicitet (90 dagar) (bilaga IX,

avsnitt 8.6.2)

– om exponeringen av människor har en sådan frekvens och varaktighet att det är lämpligt att 

göra en toxicitetsstudie med längre varaktighet, och om något av följande villkor är 

uppfyllt:

– Andra tillgängliga data tyder på att ämnet har en farlig egenskap som inte kan upptäckas 

vid en undersökning av subakut toxicitet.

– Korrekt utformade toxikokinetiska undersökningar visar att ämnet eller dess metaboliter 

ackumuleras i vissa vävnader eller organ. Detta skulle sannolikt inte upptäckas i en 

undersökning av subakut toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid långvarig exponering.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av 
kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40 

– om NOAEL inte kan fastställas i 28- eller i 90-dagarsundersökningen, såvida detta inte 
beror på att det inte förekommer några skadliga toxiska effekter, eller

– om toxiciteten ger anledning till särskild oro (t.ex. allvarliga effekter), eller

– om indikationerna på en effekt för vilken det finns tillgängliga data inte är adekvat för 
toxikologisk karakterisering och/eller riskkarakterisering. I sådana fall kan det också vara 
lämpligare att göra särskilda toxicitetsundersökningar som är utformade för att studera 
dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller neurotoxicitet), eller.

– om den exponeringsväg som används i den ursprungliga undersökningen med upprepad 
dosering var olämplig med tanke på den förväntade exponeringsvägen för människor och 
man inte kan göra någon extrapolering från en exponeringsväg till en annan, eller

– om exponeringen väcker särskilda farhågor (t.ex. om användningen i konsumentprodukter 
leder till exponeringsnivåer i närheten av de dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig att 
ämnet är toxiskt för människor), eller

– om effekter som uppkommer med ämnen vars molekylstruktur är tydligt besläktad med det 
ämne som studeras, inte registreras i 28- eller i 90-dagarsundersökningen



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 10
BILAGA VIII DG C I SV

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.7 Reproduktionstoxicitet 8.7.1 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i könsceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om relevant exponering av människor kan uteslutas i enlighet med bilaga XI avsnitt 3, eller

– om en undersökning av fosterskadande effekter före födseln (avsnitt 8.7.2 i denna bilaga)
eller en undersökning av reproduktionstoxicitet på två generationer (avsnitt 8.7.3 i denna 
bilaga) finns att tillgå.

Om ett ämne är känt för att ha en negativ effekt på fruktsamheten och uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgängliga data lämpar sig som underlag för en 
ingående riskbedömning, krävs ingen ytterligare testning avseende fruktsamhet. Testning av 
utvecklingstoxicitet måste däremot tas under övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgängliga data lämpar sig som underlag för en 
ingående riskbedömning, krävs ingen ytterligare testning avseende utvecklingstoxicitet. Testning 
av effekter på fruktsamheten måste däremot tas under övervägande.



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 11
BILAGA VIII DG C I SV

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.7.1 Screening av reproduktionsstörningar/fosterskadande 

effekter på en art (OECD 421 eller 422), om det med 

utgångspunkt i tillgänglig information om strukturlika 

ämnen eller från (Q)SAR-uppskattningar eller in vitro-

metoder inte finns några bevis för att ämnet har 

fosterskadande effekter.

I de fall där det finns allvarlig oro för möjliga skadliga effekter på fruktsamheten eller 

utvecklingen, finns det möjlighet för registranten att föreslå antingen en undersökning av 

fosterskadande effekter före födseln (bilaga IX, avsnitt 6.8.2) eller en undersökning av 

reproduktionstoxicitet på två generationer (bilaga IX, avsnitt 6.8.3) i stället för 

screening-undersökningen.

8.8 Toxikokinetik

8.8.1 Bedömning av ämnets toxikokinetiska beteende, i den 

mån detta är möjligt på grundval av tillgänglig 

information
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.1.3 Test av akut toxicitet på fisk: Registranten får överväga 

att testa kronisk toxicitet i stället för akut toxicitet 

9.1.3 Ingen undersökning krävs

– om det finns förmildrande faktorer som pekar på att det är osannolikt att toxicitet i 
vattenmiljö kommer att inträffa, exempelvis om ämnet är mycket olösligt i vatten 
eller det är osannolikt att ämnet tränger igenom biologiska membran, eller 

– om en undersökning av kronisk toxicitet i vattenmiljö på fisk är tillgänglig.

Testning av kronisk toxicitet i vattenmiljö enligt beskrivningen i bilaga IX skall övervägas om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att effekterna på vattenlevande 
organismer behöver undersökas närmare. Valet av lämpliga test kommer att bero på resultaten av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen.

Testet av kronisk toxicitet i vattenmiljö på fisk (bilaga IX, avsnitt 9.1.6) skall övervägas om 
ämnet har låg löslighet i vatten.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.1.4 Respirationshämningsförsök med aktiverat slam 9.1.4 Ingen undersökning krävs

– om det inte sker utsläpp till ett avloppsreningsverk, eller

– om det finns förmildrande faktorer som pekar på att det är osannolikt att mikrobiell 

toxicitet kommer att inträffa, exempelvis om ämnet är mycket olösligt i vatten, eller 

– om ämnet befinns vara lätt biologiskt nedbrytbart och de testade koncentrationerna ligger i 

det koncentrationsintervall som kan förväntas i inflödet till ett avloppsreningsverk.

Undersökningen kan ersättas av ett nitrifikationshämningstest om tillgängliga data visar att ämnet 

sannolikt hämmar bakteriernas tillväxt eller funktion, särskilt nitrifikationsbakterier.

9.2 Nedbrytning 9.2 Registranten skall överväga ytterligare testning av nedbrytningen om 

kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning behöver 

undersökas närmare. Valet av lämpliga test kommer att bero på resultaten av 

kemikaliesäkerhetsbedömningen.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2.2 Abiotisk

9.2.2.1 Hydrolys som en funktion av pH. 9.2.2.1 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om ämnet är mycket olösligt i vatten.

9.3 Omvandling, spridning och fördelning i miljön

9.3.1 Förundersökning (screening) av adsorption och 

desorption

9.3.1 Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 

adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), eller

– om ämnet och dess relevanta nedbrytningsprodukter bryts ned snabbt.
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BILAGA IX

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS 

ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 100 TON

Registranten måste för att uppfylla informationskraven i denna bilaga lämna in ett förslag och 

ett tidsschema i enlighet med artikel 12.1 d

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 

tillverkas eller importeras i mängder på minst 100 ton i enlighet med artikel 12.1 d. Den information 

som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den som krävs enligt 

kolumn 1 i bilagorna VII och VIII. Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och 

ekotoxikologisk information som är tillgänglig skall lämnas. I kolumn 2 i denna bilaga anges 

särskilda regler enligt vilka registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen 

utelämnas, ersätts med annan information, lämnas i ett senare skede eller anpassas på annat sätt. Om 

villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att det är tillåtet att föreslå 

anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje förslag till anpassning under 

tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.

Förutom att registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 i denna 

bilaga anpassas till dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i 

bilaga XI. Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att föreslå 

anpassningar av standardinformationen under lämpliga rubriker i registreringsunderlaget och 

hänvisa till de berörda särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI1.

  

1 Anm.: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i 
kommissionens förordning om testmetoder enligt artikel 13.2 men som inte upprepas i 
kolumn 2 gäller också.
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Innan nya test görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgängliga 

in vitro-data, in vivo-data, historiska humandata, data från giltiga (Q)SAR och data från strukturlika 

ämnen bedömas. In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsakar 

frätskador skall undvikas. Före en testning bör ytterligare vägledning om testningsstrategier beaktas

utöver denna bilaga.

När det för vissa endpoints föreslås att information inte skall lämnas, och detta av andra skäl än de 

som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.
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7. INFORMATION OM ÄMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.15 Stabilitet i organiska lösningsmedel och relevanta 

nedbrytningsprodukters identitet

Krävs endast om ämnets stabilitet betraktas som kritisk.

7.15 Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt.

7.16 Dissociationskonstant 7.16 Ingen undersökning krävs

– om ämnet bryts ner i vatten (halveringstid på mindre än 12 timmar) eller om det lätt 

oxideras i vatten, eller

– om det vetenskapligt sett inte är möjligt att genomföra testet exempelvis om 

analysmetoden inte är tillräckligt känslig.

7.17 Viskositet
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8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.4 Om ett positivt resultat erhålls i någon av undersökningarna av in vitro-genotoxicitet 

i bilaga VII eller VIII och det inte redan finns några resultat från en in vivo-

undersökning, skall registranten föreslå en cellgenotoxicitetsundersökning i 

somatiska celler in vivo.

Om ett positivt resultat finns från en genotoxicitetsundersökning i somatiska celler in 

vivo bör potentialen för mutagenitet hos bakterieceller övervägas på grundval av alla 

tillgängliga data, inklusive toxikokinetiska fakta. Om inga klara slutsatser kan dras 

beträffande mutagenitet hos könsceller skall ytterligare undersökningar övervägas. 

8.6 Toxicitet vid upprepad dosering

8.6.1 Subakut toxicitet vid upprepad dosering (28 dagar), en 
art, honor och hanar om en sådan undersökning inte 
redan har tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VIII eller om test i enlighet med avsnitt 8.6.2 i 
denna bilaga föreslås. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för 
människor. I detta fall skall avsnitt 3 i bilaga XI inte 
tillämpas.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.6.2 Subkronisk toxicitet (90 dagar), en art, gnagare, honor 

och hanar. Administreringsvägen skall väljas med hänsyn 

till den troligaste exponeringsvägen för människor.

8.6.2 Undersökningen av subkronisk toxicitet (90 dagar) behöver inte göras

– om en tillförlitlig subakut toxicitetsstudie (28 dagar) är tillgänglig och denna visar på 

allvarliga toxiska effekter i enlighet med de kriterier som gäller för klassificering av 

ämnet som R48, och det observerade NOAEL-28 dagar, med tillämpning av lämplig 

osäkerhetsfaktor, möjliggör en extrapolering till NOAEL-90 dagar för samma 

exponeringsväg, eller

– om en tillförlitlig undersökning av kronisk toxicitet är tillgänglig, under förutsättning 

att en lämplig art och administreringsväg använts, eller

– om ämnet omedelbart sönderdelas och det finns tillräckliga data om 

sönderdelningsprodukterna (såväl beträffande systemiska effekter som effekterna på 

upptagsplatsen), eller

– om ämnet är föga reaktivt, olösligt och inte kan inandas och det dessutom inte finns 

något som tyder på att det absorberas eller att det är toxiskt i ett korttidstest på 

28 dagar, särskilt om ett sådant mönster är kopplat till en begränsad exponering av 

människor.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Lämplig administreringsväg skall väljas på grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt

1. om det är sannolikt att ämnet kommer i kontakt med huden vid produktion och/eller 

användning, och

2. om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper tyder på att ämnet i betydande 

utsträckning absorberas via huden, och

3. om något av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet befinns i ett test av akut dermal toxicitet vara toxiskt i lägre doser än vid test 

av oral toxicitet.

– Systemiska effekter eller andra tecken på absorption noteras vid undersökning av 

hud- och/eller ögonirritation.

– In vitro-test tyder på betydande absorption via huden.

– Betydande dermal toxicitet eller dermal penetration noteras för strukturlika ämnen.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Testning genom inandning är lämpligt

– om det är sannolikt att människor exponeras via inandning, med hänsyn till ämnets 

ångtryck och/eller möjlig exponering för aerosoler, partiklar eller droppar som är av 

en sådan storlek att de kan inandas. 
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av 

kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40 

– om NOAEL inte kan fastställas i 90-dagarsundersökningen, såvida detta inte beror 

på att det inte förekommer några skadliga toxiska effekter, eller

– om toxiciteten ger anledning till särskilda farhågor (t.ex. allvarliga effekter), eller

– om det finns indikationer på en effekt men tillgängliga data inte är adekvata för 

toxikologisk utvärdering och/eller riskkarakterisering; i sådana fall kan det också 

vara lämpligare att göra särskilda toxicitetsundersökningar som är utformade för att 

studera dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller neurotoxicitet), eller

– om exponeringen väcker särskilda farhågor (t.ex. om användningen i 

konsumentprodukter leder till exponeringsnivåer i närheten av de dosnivåer vid vilka 

man kan förvänta sig att ämnet är toxiskt för människor).
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.7 Reproduktionstoxicitet 8.7 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk carcinogen och lämpliga 

riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i könsceller och lämpliga 

riskhanteringsåtgärder vidtas, eller

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet (inga tecken på toxicitet i något av de 

tillgängliga testen), och om det på grundval av toxikokinetiska data kan bevisas att 

det inte förekommer någon systemisk adsorption via relevanta exponeringsvägar 

(t.ex. om koncentrationerna i plasma/blod ligger under detektionsgränsen vid 

användning av en känslig metod och om ämnet och metaboliter av ämnet inte 

förekommer i urin, galla eller utandningsluft), och om exponeringen av människor är 

obefintlig eller obetydlig.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

Om ett ämne är känt för att ha en negativ effekt på fruktsamheten och uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgängliga data 
lämpar sig som underlag för en fyllig riskbedömning, krävs ingen ytterligare 
testning avseende fruktsamhet. Testning av utvecklingstoxicitet måste däremot tas 
under övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgängliga data lämpar sig som 
underlag för en fyllig riskbedömning, krävs ingen ytterligare testning avseende 
utvecklingstoxicitet. Testning av effekterna på fruktsamheten måste däremot tas 
under övervägande.

8.7.2 Undersökning av fosterskadande effekter före födseln, en 
art. Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till 
den troligaste exponeringsvägen för människor (B.31 i 
kommissionens förordning om testmetoder enligt 
artikel 13.2 eller OECD 414).

8.7.2 Undersökningen skall inledningsvis göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen på denna mängdnivå eller nästa till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet och alla andra relevanta data som är tillgängliga.

8.7.3 Undersökning av reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och hanar, om 28- eller 
90-dagarsundersökningen tyder på skadliga effekter på 
fortplantningsorganen eller tillhörande vävnader. 
Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till den 
troligaste exponeringsvägen för människor.

8.7.3 Undersökningen skall inledningsvis göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen på denna mängdnivå eller nästa till en andra art bör baseras på 
resultaten från det första testet och alla andra relevanta data som är tillgängliga.
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.1 Toxicitet i vattenmiljö 9.1 Registranten skall föreslå testning av kronisk toxicitet om 

kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att effekterna på 

vattenlevande organismer behöver undersökas närmare. Valet av lämpliga test beror 

på resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen.

9.1.5 Test av kronisk toxicitet på evertebrater (företrädesvis arten 
Daphnia) (såvida ett sådant test inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga VII).

9.1.6 Test av kronisk toxicitet på fisk (såvida ett sådant test inte 
redan har tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga VIII).

Information skall lämnas för avsnitt 9.1.6.1, 9.1.6.2 eller 9.1.6.3.

9.1.6.1 Toxicitetstest på fisk i tidiga levnadsstadier (FELS) 

9.1.6.2 Test av akut toxicitet på fisk i embryo- och 
säckyngelstadierna 

9.1.6.3 Tillväxttest på unga exemplar av fisk 
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2 Nedbrytning 9.2 Registranten skall föreslå ytterligare testning av den biotiska nedbrytningen om 

kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning och 

nedbrytningsprodukter behöver undersökas närmare. Valet av lämpliga test beror på 

resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen och kan omfatta simuleringstest i 

lämpliga medier (t.ex. vatten, sediment eller jord).

9.2.1 Biotisk

9.2.1.2 Simuleringstestning av slutlig nedbrytning i ytvatten 9.2.1.2 Ingen undersökning krävs

– om ämnena är mycket olösliga i vatten, eller

– om ämnet är lättnedbrytbart.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2.1.3 Simuleringstest i jord (för ämnen med stor tendens att 

adsorberas i jorden)

9.2.1.3 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om direkt och indirekt exponering av jord är osannolik.

9.2.1.4 Simuleringstest i sediment (för ämnen med stor tendens 

att bindas till sediment)

9.2.1.4 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om direkt och indirekt exponering av sediment är osannolik.

9.2.3 Identifiering av nedbrytningsprodukter 9.2.3 Om ämnet inte är lättnedbrytbart.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.3 Omvandling, spridning och fördelning i miljön

9.3.2 Bioackumulering i vattenlevande organismer, företrädesvis 

fisk

9.3.2 Ingen undersökning krävs

– om ämnet har liten tendens att bioackumuleras (t.ex. log Kow < 3), och/eller låg 

potential att tränga igenom biologiska membran, eller

– om direkt och indirekt exponering av vattenmiljön är osannolik.

9.3.3 Ytterligare information om adsorption/desorption beroende 

på resultaten av de undersökningar som krävs i bilaga VIII

9.3.3 Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 

adsorptionspotential (t.ex. om ämnet har en låg fördelningskoefficient 

oktanol/vatten), eller

– om ämnet och dess nedbrytningsprodukter bryts ned snabbt.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.4 Effekter på jordlevande organismer 9.4 Dessa undersökningar behöver inte göras om direkt och indirekt exponering av 

jorden är osannolik.

När toxicitetsdata för jordlevande organismer saknas kan en 

jämviktsfördelningsmetod användas för att bedöma exponeringen av jordlevande 

organismer. Valet av lämpliga test beror på resultaten av 

kemikaliesäkerhetsbedömningen.

Särskilt för ämnen som har stor tendens att bindas till jord eller som är mycket 

långlivade, skall registranten överväga att genomföra ett test av kronisk toxicitet i 

stället för ett test av akut toxicitet.

9.4.1 Akut toxicitet för evertebrater

9.4.2 Effekter på jordlevande mikroorganismer

9.4.3 Akut toxicitet för växter



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 16
BILAGA IX DG C I SV

10. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall lämnas på begäran, för de relevanta delar av miljön som varit föremål för undersökningar med användning 

av de berörda metoderna. Om analysmetoderna inte är tillgängliga skall detta motiveras.
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BILAGA X

YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN SOM TILLVERKAS 

ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 000 TON

Registranten måste för att uppfylla informationskraven i denna bilaga lämna in ett förslag och 

ett tidsschema i enlighet med artikel 12.1 e.

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 

tillverkas eller importeras i mängder på minst 1 000 ton i enlighet med artikel 12.1 e. Den 

information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den som 

krävs enligt kolumn 1 i bilagorna VII, VIII och IX. Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk 

och ekotoxikologisk information som är tillgänglig skall lämnas. I kolumn 2 i denna bilaga anges 

särskilda regler enligt vilka registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen 

utelämnas, ersätts med annan information, lämnas i ett senare skede eller anpassas på annat sätt. Om 

villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att det är tillåtet att föreslå 

anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje förslag till anpassning under 

tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.

Förutom att registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 anpassas 

till dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i bilaga XI. 

Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att föreslå 

anpassningar av standardinformationen under lämpliga rubriker i registreringsunderlaget och 

hänvisa till de berörda särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilaga XI1.

  

1 Anm.: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i 
kommissionens förordning om testmetoder enligt artikel 13.2 men som inte upprepas i 
kolumn 2 gäller också.
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Innan nya test görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla tillgängliga 

in vitro-data, in vivo-data, bakgrund avseende humandata, data från giltiga (Q)SAR och data från 

strukturlika ämnen bedömas. In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som 

förorsakar frätskador skall undvikas. Före en testning bör ytterligare vägledning om 

testningsstrategier beaktasutöver denna bilaga.

När det för vissa endpoints föreslås att information inte skall lämnas, och detta av andra skäl än de 

som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga XI, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.
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8. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.4 Om ett positivt resultat erhålls i någon av undersökningarna av in vitro-genotoxicitet i 

bilaga VII eller VIII kan det krävas ett andra genotoxicitetsundersökning i somatiska celler 

in vivo, beroende på kvalitet och relevans för alla tillgängliga data.

Om ett positivt resultat finns från en genotoxicitetsundersökning i somatiska celler in vivo 

bör potentialen för mutagenitet hos könsceller övervägas på grundval av alla tillgängliga 

data, inklusive toxikokinetiska fakta. Om inga klara slutsatser kan dras beträffande 

mutagenitet hos bakterieceller bör ytterligare undersökningar övervägas. 
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.6.3 En kronisk toxicitetsstudie vid upprepad dosering (≥ 12 månader) kan föreslås av 

registranten eller kan krävas av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40 om 

exponeringen av människor har en sådan frekvens och varaktighet att detta tyder på att det 

är lämpligt att göra en långtidsundersökning, och om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Om allvarliga toxiska effekter som ger anledning till särskild oro noteras i 28-dagars- eller 

90-dagarsundersökningen, men tillgängliga data inte räcker för att göra en toxikologisk 

utvärdering eller riskkarakterisering.

– Om effekter som uppkommer med ämnen vars molekylstruktur är tydligt besläktad med det 

ämne som studeras, inte registreras i 28-dagars- eller 90-dagarsundersökningen.

– Om ämnet kan ha en farlig egenskap som inte kan upptäckas i en 90-dagarsundersökning.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.6.4 Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av 

kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40 

– om toxiciteten ger anledning till särskilda farhågor (t.ex. allvarliga effekter), eller

– om det finns indikationer på en effekt men tillgängliga data inte är adekvata för 

toxikologisk utvärdering och/eller riskkarakterisering; i sådana fall kan det också vara 

lämpligare att göra särskilda toxicitetsundersökningar som är utformade för att studera 

dessa effekter (t.ex. immunotoxicitet eller neurotoxicitet), eller

– om exponeringen väcker särskilda farhågor (t.ex. om användningen i konsumentprodukter 

leder till exponeringsnivåer i närheten av de dosnivåer vid vilka toxicitet noteras).

8.7 Reproduktionstoxicitet 8.7 Ingen undersökning krävs

– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 

vidtas, eller

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i könsceller och lämpliga 

riskhanteringsåtgärder vidtas, eller
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet (inga tecken på toxicitet i något av de tillgängliga 

testen), och om det på grundval av toxikokinetiska data kan bevisas att det inte förekommer 

någon systemisk adsorbtion via relevanta exponeringsvägar (t.ex. om koncentrationerna i 

plasma/blod ligger under detektionsgränsen vid användning av en känslig metod och om 

ämnet och metaboliter av ämnet inte förekommer i urin, galla eller utandningsluft) och om 

exponeringen av människor är obefintlig eller obetydlig.

Om ett ämne är känt för att ha en negativ effekt på fruktsamheten och uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R60, och tillgängliga data lämpar sig som underlag för en 

ingående riskbedömning, krävs ingen ytterligare testning avseende fruktsamhet. Testning av 

utvecklingstoxicitet måste däremot tas under övervägande.

Om ett ämne är känt för att orsaka utvecklingstoxicitet och uppfyller kriterierna för att 

klassificeras som Repr Cat 1 eller 2: R61, och tillgängliga data lämpar sig som underlag för en 

ingående riskbedömning, krävs ingen ytterligare testning avseende utvecklingstoxicitet. Testning 

av effekterna på fruktsamheten måste däremot tas under övervägande.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.7.2 Undersökning av fosterskadande effekter, en art. 

Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till den 

troligaste exponeringsvägen för människor (OECD 414).

8.7.3 Undersökning av reproduktionstoxicitet på två 

generationer, en art, honor och hanar, såvida en sådan 

undersökning inte redan har tillhandahållits som en följd 

av kraven i bilaga IX. Administreringsvägen skall väljas 

med hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för 

människor.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

8.9.1 Undersökning av cancerframkallande egenskaper. 8.9.1 En undersökning av cancerframkallande egenskaper kan föreslås av registranten eller kan 

krävas av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 39 eller 40

– om ämnet har en vitt spridd användning och det finns bevis för frekvent eller långsiktig 

exponering av människor, och

– om ämnet klassificeras som mutagent i kategori 3 eller om data från undersökningar med 

upprepad dosering tyder på att ämnet kan ge upphov till hyperplasi och/eller pre-

neoplastiska skador.

Om ämnet klassificeras som mutagent i kategori 1 eller 2, blir huvudantagandet att sannolikheten 

talar för en genotoxisk mekanism för cancerogenitet. I så fall skall det normalt inte krävas något 

test av cancerframkallande egenskaper.
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9. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.2 Nedbrytning 9.2 Ytterligare testning av den biotiska nedbrytningen skall föreslås om 

kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning och 

nedbrytningsprodukter behöver undersökas närmare. Valet av lämpliga tester beror på 

resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen, och simuleringstestning i lämpliga miljöer 

(t.ex. vatten, sediment eller jord) kan ingå.

9.2.1 Biotisk

9.3 Omvandling, spridning och fördelning i miljön

9.3.4 Ytterligare information om ämnets och/eller 

nedbrytningsprodukternas omvandling, spridning och 

fördelning i miljön

9.3.4 Ytterligare testning skall föreslås av registranten eller kan krävas av kemikaliemyndigheten 

i enlighet med artikel 39 eller 40 om kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder 

på att ämnets omvandling, spridning och fördelning behöver undersökas närmare. Valet av 

lämpliga test beror på resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen.
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KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

9.4 Effekter på jordlevande organismer 9.4 Registranten skall föreslå testning av kronisk toxicitet om resultaten av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets och/eller 
nedbrytningsprodukternas effekter på landlevande organismer behöver undersökas 
närmare. Valet av lämpliga test beror på resultatet av kemikaliesäkerhetsbedömningen.

Dessa undersökningar behöver inte göras om direkt och indirekt exponering av jorden är 
osannolik.

9.4.4 Test av kronisk toxicitet på evertebrater, såvida ett sådant
test inte redan har tillhandahållits som en följd av kraven 
i bilaga IX.

9.4.6 Test av kronisk toxicitet på växter, såvida ett sådant test 
inte redan har tillhandahållits som en följd av kraven i 
bilaga IX.

9.5.1 Kronisk toxicitet för sedimentlevande organismer 9.5.1 Registranten skall föreslå testning av kronisk toxicitet om resultaten av 
kemikaliesäkerhetsbedömningen tyder på att ämnets och/eller de relevanta 
nedbrytningsprodukternas effekter på sedimentlevande organismer behöver undersökas 
närmare. Valet av lämpliga test beror på resultaten av kemikaliesäkerhetsbedömningen.

9.6.1 Kronisk toxicitet eller reproduktionstoxicitet för fåglar 9.6.1 Eventuellt behov av testning bör noga övervägas med beaktande av de omfattande data för 
däggdjur som vanligtvis finns tillgänglig på denna mängdnivå.
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10. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall lämnas på begäran, för de relevanta delar av miljön som varit föremål för undersökningar med användning av 

de berörda metoderna. Om analysmetoderna inte är tillgängliga skall detta motiveras.
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BILAGA XI

ALLMÄNNA REGLER OM ANPASSNING AV DET TESTFÖRFARANDE SOM ANGES 

I BILAGORNA VII–X

I bilagorna VII–X anges informationskraven för alla ämnen som tillverkas eller importeras i 

mängder på

– minst 1 ton i enlighet med artikel 12.1 a,

– minst 10 ton i enlighet med artikel 12.1 c,

– minst 100 ton i enlighet med artikel 12.1 d, och

– minst 1 000 ton i enlighet med artikel 12.1 e.

Förutom att registranten får anpassa standardtestkraven till de särskilda regler som anges i kolumn 2 

i bilagorna VII–X får det också anpassas i enlighet med de allmänna reglerna i avsnitt 1 i den här 

bilagan. Vid utvärderingen får de behöriga myndigheterna i den utvärderande myndigheten bedöma 

dessa anpassningar av standardtestkraven.

1. TESTNINGEN FÖREFALLER INTE VARA VETENSKAPLIGT NÖDVÄNDIG

1.1 Användning av befintliga data

1.1.1 Data om fysikalisk-kemiska egenskaper från försök som inte utförts enligt god 

laboratoriesed (GLP) eller de testmetoder som avses i artikel 13.2
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Sådana data skall anses motsvara data som genererats genom motsvarande testmetoder 

som avses i artikel 13.2

1. om de kan användas för klassificering, märkning och/eller riskbedömning,

2. om tillräcklig dokumentation tillhandahålls för att undersökningens tillräcklighet 

skall kunna bedömas och

3. om data är giltiga för den endpoint som undersöks och undersökningen genomförs 

med tillämpning av en godtagbar nivå av kvalitetssäkring.

1.1.2 Data om hälso- och miljöegenskaper från försök som inte utförts enligt GLP eller 

testmetoder som avses i artikel 13.2

Sådana data skall anses motsvara data som genererats genom motsvarande testmetoder 

som avses i artikel 13.2

1. om de kan användas för klassificering, märkning och/eller riskbedömning,

2. om de ger lämplig och tillförlitlig täckning av de nyckelparametrar som avses 

undersökas i motsvarande testmetoder som avses i artikel 13.2,

3. om exponeringens varaktighet är jämförbar med eller längre än i motsvarande 

testmetoder som avses i artikel 13.2 (om exponeringens varaktighet är en viktig 

parameter), och

4. om lämplig och tillförlitlig dokumentation av undersökningen tillhandahålls.
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1.1.3 Historiska humandata

Historiska humandata, såsom epidemiologiska undersökningar om exponerade 

befolkningsgrupper, data om exponering vid olyckshändelser eller yrkesmässig exponering 

samt kliniska undersökningar skall beaktas.

Hur väl enskilda data illustrerar en viss effekt på människors hälsa beror bland annat på 

typen av analys och på de parametrar som omfattas, samt på reaktionens omfattning och 

specificitet och därmed effektens förutsägbarhet. Kriterierna för att bedöma sådana datas 

lämplighet omfattar

1) korrekt val och karakterisering av de exponerade grupperna och kontrollgrupperna,

2) korrekt karakterisering av exponeringen,

3) tillräckligt lång uppföljningsperiod för att eventuella sjukdomar skall hinna visa sig,

4) en adekvat metod för att observation av effekter,

5) beaktande av möjliga felkällor, och

6) en rimlig statistisk tillförlitlighet för att slutsatsen skall kunna anses vara berättigad.

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.
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1.2 Bevisvärde

Flera oberoende informationskällor kan tillsammans ha tillräckligt bevisvärde för att man 

skall kunna anta eller dra slutsatsen att ett ämne har eller inte har en viss farlig egenskap. 

Var för sig betraktas dessa informationskällor däremot som otillräckliga för att stödja 

sådana misstankar.

Nyligen utvecklade testmetoder som ännu inte är upptagna i de testmetoder som avses i 

artikel 13.2, eller andra internationella testmetoder som erkänns av kommissionen eller 

kemikaliemyndigheten såsom likvärdiga, kan ha tillräckligt bevisvärde för att man skall 

kunna dra slutsatsen att ett ämne har eller inte har en viss farlig egenskap.

Om det finns tillräckliga bevis för att ett ämne har eller inte har vissa farliga egenskaper

– skall ytterligare test på ryggradsdjur som avser denna egenskap undvikas,

– får ytterligare test som inte görs på ryggradsdjur undvikas.

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.
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1.3 Kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband [(Q)SAR] 

Resultat från giltiga modeller för kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband 

[(Q)SAR] kan tyda på att ett ämne har eller inte har en viss farlig egenskap. Resultat av 

(Q)SAR får användas i stället för testning

– om resultaten erhålls från en (Q)SAR-modell vars vetenskapliga validitet har 

fastställts,

– om ämnet faller inom (Q)SAR-modellens tillämplighetsområde, 

– om resultaten kan användas för klassificering, märkning och/eller riskbedömning,

och

– om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda metoderna tillhandahålls.

Kemikaliemyndigheten skall i samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och 

berörda parter utarbeta och tillhandahålla vägledning för hur man skall bedöma vilka 

(Q)SAR som uppfyller dessa villkor och ge exempel.

1.4 In vitro-metoder

Resultat från lämpliga in vitro-metoder kan tyda på att ämnet har en viss farlig egenskap 

eller kan vara viktiga i förhållande till en mekanistisk förståelse, som kan vara viktig för 

bedömningen. I detta sammanhang innebär "lämpliga" tillräckligt väl utvecklade i enlighet 

med internationellt överenskomna testutvecklingskriterier (t.ex. Europeiska centret för 

bestämning av alternativa metoders (EKVAM) kriterier för medtagande av ett test i 

prevalideringsprocessen). Beroende på den möjliga risken kan det vara nödvändigt med en 

omedelbar bekräftelse som kräver testning som ger mer information än vad som avses i 

bilaga VII eller VIII eller som ger mer information än vad som avses i bilaga IX eller X för 

respektive mängdnivå.
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Om de resultat som erhålls med sådana in vitro-metoder inte tyder på att ämnet har en viss 

farlig egenskap skall man ändå utföra relevanta test vid berörd mängdnivå för att bekräfta 

de negativa resultaten, såvida det inte krävs testning i enlighet med bilagorna VII−X eller 

i enlighet med andra regler i den här bilagan.

En sådan bekräftelse är inte nödvändig

1. om resultaten härrör från en in vitro-metod vars vetenskapliga validitet har fastställts 

genom en valideringsstudie enligt internationellt överenskomna valideringsprinciper,

2. om resultaten kan användas för klassificering, märkning och/eller riskbedömning,

och

3. om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda metoderna tillhandahålls.

1.5 Gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen

Ämnen vars fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper sannolikt 

är likartade eller följer ett regelbundet mönster på grund av att ämnena liknar varandra i 

strukturellt hänseende får betraktas som en grupp eller "ämneskategori". Tillämpning av 

gruppkonceptet kräver att fysikalisk-kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter eller 

ämnets spridning och nedbrytning i miljön kan förutsägas utifrån data för ett referensämne 

i samma grupp genom jämförelse med andra ämnen i gruppen (interpolering). På så sätt är 

det inte nödvändigt att testa varje ämne med avseende på varje endpoint.
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Likheterna kan grundas på

1) en gemensam funktionell grupp,

2) gemensamma prekursorer och/eller sannolikheten för gemensamma 

nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller biologiska processer som resulterar 

i strukturellt likartade kemikalier, eller

3) ett konstant mönster när det gäller förändringen av egenskapernas styrka genom 

kategorin.

Om gruppkonceptet tillämpas skall ämnena klassificeras och märkas på denna grund.

I samtliga fall bör resultaten

– vara tillräckliga för klassificering, märkning och/eller riskbedömning,

– ha lämplig och tillförlitlig täckning av de nyckelparametrar som behandlas 

i motsvarande testmetoder som avses i artikel 13.2,

– omfatta en varaktighet i exponeringen som är jämförbar med eller längre än i 

motsvarande testmetoder som avses i artikel 13.2 (om exponeringens varaktighet är 

en viktig parameter), och

– ha lämplig och tillförlitlig dokumentation av den använda metoden.
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2. TESTNINGEN ÄR INTE TEKNISKT MÖJLIG

Testning med avseende på en viss endpoint är inte nödvändigt om det inte är tekniskt 

möjligt att göra en undersökning till följd av ämnets egenskaper, t.ex. på grund av att det är 

mycket flyktigt, ytterst reaktivt eller instabilt, på grund av att det föreligger en brand- eller 

explosionsrisk om ämnet blandas med vatten eller på grund av att den radioaktiva 

märkning av ämnet som krävs i vissa undersökningar inte är möjlig. Den vägledning som 

ges i de testmetoder som avses i artikel 13.2 skall alltid respekteras, särskilt när det gäller 

en viss metods tekniska begränsningar.

3. ÄMNESANPASSAD EXPONERINGSBASERAD TESTNING

3.1 Testning i enlighet med avsnitt 8.6 och 8.7 i bilaga VIII, bilagorna IX och X kan undvaras,

på basis av de exponeringsscenarier som tagits fram i kemikaliesäkerhetsrapporten.

3.2 Adekvat motivering och dokumentation skall alltid lämnas. Motiveringen skall bygga på 

en exponeringsbedömning i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I, och stämma överens med de 

kriterier som antagits enligt avsnitt 3.3, och de specifika användningsförhållandena måste 

förmedlas genom ämnets kemiska distributionskedja i enlighet med artikel 31 eller 32.

3.3. Kommissionen skall anta kriterier som definierar vad som utgör en tillräcklig motivering 

enligt avsnitt 2 i enlighet med förfarandet i artikel 132.3 senast den ...*.

  

* 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
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BILAGA XII

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARES BEDÖMNING AV 

ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

Inledning

Syftet med denna bilaga är att ange hur nedströmsanvändare skall kunna bedöma och dokumentera 

att de risker som är förknippade med det ämne de använder kontrolleras tillräckligt väl när de 

använder det för användningsområden som inte täcks av det tillhandahållna säkerhetsdatabladet och 

att andra användare nedåt i distributionskedjan på betryggande sätt kan kontrollera riskerna. 

Bedömningen skall omfatta ämnets livscykel, från det att nedströmsanvändaren tar emot det för sin 

egen användning och för sina identifierade användare nedåt distributionskedjan. Bedömningen skall 

ta hänsyn till användningen av ämnet som sådant, i en beredning eller i en vara.

När de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen och utarbetar kemikaliesäkerhetsrapporter skall 

nedströmsanvändarna ta hänsyn till information som de mottagit från leverantören av kemikalien 

i enlighet med artiklarna 31 och 32 i denna förordning. Om det är lämpligt och om en 

riskbedömning utförd enligt gemenskapslagstiftningen (t.ex. en riskbedömning enligt förordning 

(EEG) nr 793/93) redan finns skall denna beaktas i kemikaliesäkerhetsbedömningen och avspegla 

sig i kemikaliesäkerhetsrapporten. Avvikelser från sådana bedömningar skall motiveras. 

Bedömningar som genomförs under andra internationella och nationella program kan också beaktas. 
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Nedströmsanvändarnas tillvägagångssätt när de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen och utarbetar 

sina kemikaliesäkerhetsrapporter omfattar följande tre steg:

Steg 1: Generering av exponeringsscenarier

Nedströmsanvändarna skall ta fram exponeringsscenarier för sådana användningar som inte täcks 

av det tillhandahållna säkerhetsdatabladet i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I.

Steg 2: Vid behov gör leverantören en finjustering av riskbedömningen

Om nedströmsanvändarna anser att de risk- och PBT-bedömningar som rapporteras i det 

tillhandahållna säkerhetsdatabladet är ändamålsenliga behövs ingen ytterligare riskbedömning eller 

PBT- och vPvB-bedömning. I detta fall skall de använda den relevanta information som rapporteras 

av användaren för riskkarakteriseringen. Detta skall anges i kemikaliesäkerhetsrapporten.

Om nedströmsanvändarna anser att de bedömningar som rapporteras i det tillhandahållna 

säkerhetsdatabladet inte är ändamålsenliga skall de göra de relevanta bedömningarna i enlighet med 

avsnitt 1–4 i bilaga I på det sätt de finner lämpligt.

I sådana fall där nedströmsanvändarna anser att information utöver den som lämnas av leverantören 

behövs för att behövs för att de skall kunna ta fram en kemikaliesäkerhetsrapport skall de samla in 

denna information. När denna information endast kan fås genom försök på ryggradsdjur skall de 

lämna in ett förslag till teststrategi till kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37. De skall 

förklara varför de anser att det behövs ytterligare information. I avvaktan på resultaten från 

ytterligare test skall de i sin kemikaliesäkerhetsrapport registrera de riskhanteringsåtgärder de har 

vidtagit som syftar till att hantera de risker som utforskas.

Vid ytterligare test som de fullbordar skall nedströmsanvändarna vid behov se över 

kemikaliesäkerhetsrapporten och eventuellt säkerhetsdatablad om de är skyldiga att upprätta 

ett sådant.
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Steg 3: Riskkarakterisering.

En riskkarakterisering skall göras för varje nytt exponeringsscenario enligt föreskrifterna i avsnitt 6 

i bilaga I. Riskkarakteriseringen skall presenteras under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten

och sammanfattas i säkerhetsdatabladet under relevant rubrik.

Vid generering av ett exponeringsscenario kommer det att krävas utgångsantaganden om 

driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder. Om utgångsantagandena leder till en 

riskkarakterisering som pekar på otillräckligt hälso- och miljöskydd blir det nödvändigt att 

genomföra en iterativ process med ändring av en eller av ett antal faktor ända till dess det kan 

påvisas att kontrollen är tillräcklig. Detta kan kräva generering av ytterligare risk- eller 

exponeringsinformation eller ändringar i processen, driftförhållandena eller 

riskhanteringsåtgärderna. Iterativa försöksserier kan därför göras mellan dels utveckling och 

granskning av ett (inledande) exponeringsscenario, vilket omfattar utarbetande och genomförande 

av riskhanteringsåtgärder, dels generering av ny information för att producera det slutliga 

exponeringsscenariot. Målsättningen med att ta fram ytterligare information är att fastställa en 

exaktare riskkarakterisering genom att underbygga den med noggrannare farlighets- och/eller 

exponeringsbedömningar.

Nedströmsanvändarna skall utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport som redovisar 

kemikaliesäkerhetsbedömningen med tillämpning av del B, avsnitten 9 och 10, med det formulär 

som anges i avsnitt 7 i bilaga I och vid behov övriga avsnitt av detta formulär.

Del A i kemikaliesäkerhetsrapporten skall omfatta en förklaring att de riskhanteringsåtgärder som 

beskrivs i sina huvuddrag i de relevanta exponeringsscenarierna genomförs av 

nedströmsanvändarna för deras egna användningar och att de riskhanteringsåtgärder som beskrivs i 

sina huvuddrag i exponeringsscenarierna för de identifierade användningarna meddelas nedåt i 

distributionskedjan.
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BILAGA XIII

KRITERIER FÖR IDENTIFIERING AV LÅNGLIVADE, BIOACKUMULERANDE OCH 

TOXISKA ÄMNEN SAMT MYCKET LÅNGLIVADE OCH MYCKET 

BIOACKUMULERANDE ÄMNEN

I denna bilaga fastställs kriterierna för identifiering av

i) långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT-ämnen), och

ii) mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen (vPvB-ämnen).

Ett ämne identifieras som ett PBT-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 1.1, 1.2 och 1.3. Ett 

ämne identifieras som ett vPvB-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 2.1 och 2.2. Denna 

bilaga skall inte tillämpas på oorganiska ämnen, men däremot på organiska metallföreningar.

1. PBT-ÄMNEN

Ett ämne som uppfyller samtliga tre kriterier i avsnitten nedan är ett PBT-ämne.
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1.1 Persistens

Ett ämne uppfyller persistenskriteriet (P-) om

– halveringstiden i havsvatten är längre än 60 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvatten är längre än 40 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment är längre än 180 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvattenssediment är längre än 120 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 120 dagar.

Bedömningen av ämnets persistens i miljön skall baseras på tillgängliga uppgifter om 

halveringstiden som insamlats under lämpliga betingelser, vilka skall beskrivas av 

registranten.

1.2 Bioackumulering

Ett ämne uppfyller bioackumuleringskriteriet (B-) om

– biokoncentrationsfaktorn (BCF) är högre än 2 000.

Bedömningen av bioackumuleringen skall baseras på uppmätt biokoncentration i 

vattenlevande arter. Data från arter i såväl sötvatten som havsvatten kan användas.
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1.3 Toxicitet

Ett ämne uppfyller toxicitetskriteriet (T-) om

– nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid långvarig exponering för marina organismer 

eller sötvattensorganismer understiger 0,01mg/l, eller

– ämnet klassificeras som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), mutagent 

(kategori 1 eller 2) eller reproduktionstoxiskt (kategori 1, 2 eller 3), eller

– det finns andra belägg för ämnets kroniska toxicitet, genom att ämnet klassificeras

som T, R48 eller Xn, R48 i enlighet med direktiv 67/548/EEG.

2. vPvB-ÄMNEN

Ett ämne som uppfyller kriterierna i avsnitten nedan är ett vPvB-ämne.

2.1 Persistens

Ett ämne uppfyller kriteriet på hög persistens (vP-) om

– halveringstiden i havs-, söt- eller brackvatten är längre än 60 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment, sötvattens- eller brackvattensediment är längre än 

180 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 180 dagar.

2.2 Bioackumulering

Ett ämne uppfyller kriteriet för mycket bioackumulerande (vB-) om

– biokoncentrationsfaktorn är högre än 5 000.
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BILAGA XIV

FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN FÖR VILKA DET KRÄVS TILLSTÅND
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BILAGA XV

DOKUMENTATION

I. INLEDNING OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I denna bilaga fastställs allmänna principer för utarbetandet av dokumentation för att 

föreslå och motivera

– harmoniserad klassificering och märkning av ämnen som är cancerframkallande, 

mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen), luftvägsallergener och andra 

effekter,

– identifiering av ett ämne som PBT, vPvB eller ett ämne som ger anledning till 

motsvarande oro,

– begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning av ett 

ämne inom gemenskapen.

De relevanta delarna av bilaga I skall användas för metod och format för all dokumentation 

enligt denna bilaga.

För all dokumentation skall all relevant information från registreringsunderlag beaktas, och 

annan tillgänglig information kan användas. För faroinformation som inte tidigare har 

lämnats in till kemikaliemyndigheten skall en fyllig rapportsammanfattning ingå i 

dokumentationen.



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 2
BILAGA XV DG C I SV

II. DOKUMENTATIONENS INNEHÅLL

1. Dokumentation för harmoniserad klassificering och märkning av CMR-ämnen,

luftvägsallergener och andra effekter

Förslag

Förslaget skall inkludera identiteten av berörda ämnen och den föreslagna harmoniserade 

klassificeringen och märkningen. 

Motivering

En jämförelse mellan tillgänglig information och från fall till fall kriterierna för 

CMR-ämnen, luftvägsallergener och andra effekter i direktiv 67/548/EEG i enlighet med de 

relevanta delarna av avsnitt 1 i bilaga I, skall utarbetas och dokumenteras i det format som 

redovisas i del B i kemikaliesäkerhetsrapporten i bilaga I.

Motivering för andra effekter på gemenskapsnivå

Motivering för att det finns ett påvisat behov av åtgärder på gemenskapsnivå

2. Dokumentation för identifiering av ett ämne som CMR, PBT, vPvB eller ett ämne som 

inger motsvarande betänkligheter enligt artikel 58

Förslag

Förslaget skall inkludera identiteten för berörda ämnen och huruvida det föreslås 

identifieras som CMR enligt artikel 56 a, b eller c, som PBT enligt artikel 56 d, som vPvB 

enligt artikel 56 e eller som ett ämne som inger motsvarande betänkligheterenligt artikel 56

f.
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Motivering

En jämförelse skall utarbetas mellan tillgänglig information och kriterierna i bilaga XIII för 

PBT enligt artikel 56 d, och vPvB enligt artikel 56 e, eller en bedömning av farorna och en 

jämförelse med artikel 56 f, i enlighet med de relevanta delarna av avsnitten 1–4 i bilaga I. 

Detta skall dokumenteras i det format som redovisas i del B i kemikaliesäkerhetsrapporten 

i bilaga I.

Information om exponeringar, alternativa ämnen och risker

Information som finns tillgänglig om användning och exponering samt information om 

alternativa ämnen och tekniker skall lämnas.

3. Dokumentation till förslag till begränsningar

Förslag

Förslaget skall inkludera ämnets identitet och de föreslagna begränsningarna för 

tillverkning, utsläppande på marknaden eller användning och en sammanfattning av 

motiveringen. 

Information om fara och risk

De risker som skall bemötas genom begränsningen skall beskrivas med utgångspunkt i 

en bedömning av faran och riskerna i enlighet med de relevanta delarna av bilaga I, och 

dokumenteras i det format som redovisas i del B av den bilagan för 

kemikaliesäkerhetsrapporten.

Belägg skall ges för att genomförda riskhanteringsåtgärder (inklusive de som anges vid 

registrering enligt artiklarna 10–14) inte är tillräckliga.
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Information om alternativ

Tillgänglig information om alternativa ämnen och tekniker skall lämnas, bl.a. 

– information om hälso- och miljörisker i samband med tillverkning eller användning 

av alternativen,

– tillgänglighet, bl.a. i ett tidsperspektiv,

– teknisk och ekonomisk genomförbarhet.

Motivering för begränsningar på gemenskapsnivå

Motivering skall anges för att 

– åtgärder krävs på gemenskapsnivå,

– en begränsning är den mest lämpade åtgärden på gemenskapsnivå, vilket skall 

bedömas med tillämpning av följande kriterier:

i) Effektivitet: Begränsningen måste avse de effekter eller exponeringar som 

vållar de identifierade riskerna och måste kunna minska dessa risker till en 

godtagbar nivå inom rimlig tid och i proportion till risken.

ii) Praktisk genomförbarhet: Begränsningen måste vara genomförbar, möjlig att 

genomdriva och hanterlig.

iii) Övervakningsbarhet: Det måste vara möjligt att övervaka resultatet av 

genomförandet av den föreslagna begränsningen.
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Socioekonomisk bedömning

De socioekonomiska verkningarna av den föreslagna begränsningen kan analyseras 

med hänvisning till bilaga XVI. I detta syfte kan nettovinsterna för hälsa och miljö genom 

den föreslagna begränsningen jämföras med nettokostnaderna för tillverkare, importörer, 

nedströmsanvändare, distributörer, konsumenter och hela samhället.

Information om samråd med intressenter

Information om eventuella samråd med intressenter och om hur deras synpunkter har 

beaktats skall ingå i dokumentationen.
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BILAGA XVI

SOCIOEKONOMISK ANALYS

I denna bilaga skisseras den information som kan beaktas av dem som lämnar en socioekonomisk 

analys med en ansökan om tillstånd så som avses i artikel 61.5 a, eller i samband med ett förslag till 

begränsning så som avses i artikel 68.6 b.

Kemikaliemyndigheten skall sammanställa en vägledning för utformningen av socioekonomiska 

analyser. Socioekonomiska analyser, eller bidrag till sådana, skall lämnas i det format som 

kemikaliemyndigheten fastställt i enlighet med artikel 110.

Vilken detaljrikedom eller räckvidd den socioekonomiska analysen, eller bidraget till en sådan, 

skall ha avgör tillståndssökanden själv eller, i fallet med förslag till begränsning, den berörda 

parten. Informationen som lämnas kan avse socioekonomiska effekter på alla nivåer.

En socioekonomisk analys kan ha följande innehåll:

– Effekterna av ett beviljat eller vägrat tillstånd på sökanden, eller i fallet med ett förslag till 

begränsning, effekterna på industrin (t.ex. tillverkare och importörer). Effekten på alla 

andra aktörer i distributionskedjan, nedströmsanvändare och associerade företag i termer 

av affärsmässiga konsekvenser såsom effekter på investeringar, forskning och utveckling, 

innovation, engångs- och driftskostnader (t.ex. efterlevnad av regler, 

övergångsbestämmelser, förändringar i befintliga processer, rapporterings- och 

övervakningssystem, installation av ny teknik, osv.) med beaktande av allmänna trender på 

marknaden och inom tekniken.
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– Effekterna av ett beviljat eller vägrat tillstånd, eller ett förslag till begränsning, för 

konsumenterna. Exempelvis produktpriser, förändringar i produkternas sammansättning 

eller kvalitet eller prestanda, tillgången till produkterna, konsumenternas val, samt 

effekterna på människors hälsa och miljön i den utsträckning dessa påverkar 

konsumenterna.

– De sociala effekterna av ett beviljat eller vägrat tillstånd, eller ett förslag till begränsning. 

Exempelvis anställningstrygghet och sysselsättning.

– Tillgänglighet, lämplighet och teknisk användbarhet när det gäller alternativa ämnen 

och/eller tekniker, och ekonomiska konsekvenser därav, och information om takten och 

potentialen för teknisk förändring inom den berörda sektorn. I fråga om en 

tillståndsansökan, de sociala och ekonomiska effekterna av användning av eventuella 

tillgängliga alternativ i artikel 61.5 b.

– Effekterna i vidare mening på handel, konkurrens och ekonomisk utveckling (särskilt för 

små och medelstora företag och i förhållande till tredjeländer) av ett beviljat eller vägrat 

tillstånd, eller ett förslag till begränsning. Detta kan omfatta överväganden om lokala, 

regionala, nationella eller internationella aspekter. 

– Beträffande ett förslag till begränsning, förslag till andra lagstadgade och icke-lagstadgade 

åtgärder som skulle kunna fylla syftet med förslaget till begränsning (detta skall beakta 

befintlig lagstiftning). Detta bör omfatta en bedömning av effektiviteten och kostnaderna 

i samband med alternativa riskhanteringsåtgärder.
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– Vid ett förslag till begränsning eller avslag på en tillståndsansökan, vinsterna när det gäller 

människors hälsa och miljön samt de sociala och ekonomiska fördelarna med den 

föreslagna begränsningen. Exempelvis arbetstagarnas hälsa, miljöprestanda och 

spridningen av dessa vinster, exempelvis geografiskt, befolkningsgrupper.

– I en socioekonomisk analys kan även alla andra typer av frågor tas upp som sökanden eller 

den berörda parten anser relevant.
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BILAGA XVII

BEGRÄNSNING AV FRAMSTÄLLNING, UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN OCH 

ANVÄNDNING AV VISSA FARLIGA ÄMNEN, BEREDNINGAR OCH VAROR

Beteckning på ämne,
ämnesgrupp eller beredning

Villkor

1. Polyklorerade trifenyler (PCT)

– Beredningar inklusive spilloljor som 
innehåller mer än 0,005 viktprocent 
PCT.

1. Får inte användas. Dock skall följande 
utrustningar, anläggningar och vätskor som 
användes den 30 juni 1986 tillåtas tills de 
slutligt omhändertas eller tas ur bruk:
a) Elektrisk utrustning i slutna system, 

transformatorer, motstånd och 
induktorer.

b) Stora kondensatorer (≥ 1 kg totalvikt).
c) Små kondensatorer.

d) Värmeöverförande vätskor i slutna 
system för värmeöverföring.

e) Hydraulvätskor i utrustning för 
gruvbrytning under jord.
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2. För att skydda människors hälsa och miljön 
får medlemsstaten förbjuda användningen av 
sådana utrustningar, anläggningar eller 
vätskor som avses i punkt 1 även innan de 
slutligt omhändertas eller tas ur bruk.

3. Att på marknaden släppa ut begagnade 
utrustningar, anläggningar eller vätskor som 
avses i punkt 1 för annat ändamål än slutligt 
omhändertagande skall förbjudas.

4. Om en medlemsstat anser att det av tekniska 
skäl inte är möjligt att använda 
ersättningsvaror, får den tillåta användningen 
av PCT och beredningar där dessa ingår, om 
dessa endast är avsedda att användas i 
samband med normalt underhåll för 
påfyllning och som ersättning för vätskor 
som innehåller PCT och som ingår i 
fungerande anläggningar som köpts före 
den 1 oktober 1985.

5. Medlemsstaten får medge undantag från 
förbudet mot utsläppande på marknaden och 
användning av primära och intermediära 
ämnen och beredningar , om de anser att 
detta kan ske utan risker för människors 
hälsa och miljön. Skälen för undantaget skall 
dessförinnan anmälas till kommissionen.
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6. Utöver vad som följer av tillämpningen av 
andra gemenskapsbestämmelser om 
märkning av farliga ämnen och beredningar, 
måste utrustningar och anläggningar i vilka 
PCT förekommer även vara försedda med 
anvisningar om hur PCT slutligt skall 
omhändertas och om hur utrustningar och 
anläggningar med ämnena skall underhållas. 
Anvisningarna skall kunna läsas vågrätt när 
det föremål som innehåller PCT är placerat i 
normalt läge. Texten skall synas tydligt mot 
bakgrunden och vara skriven på ett språk 
som förstås inom det territorium där det 
används.

2. Kloreten (vinylklorid)
CAS-nr 75-01-4
EINECS-nr 200-831-0

Får inte användas som drivgas i aerosoler, oavsett 
användningsområde.

3. Vätskeformiga ämnen eller beredningar 
som anses som farliga enligt 
direktiv 67/548/EEG och 
direktiv 1999/45/EG.

1. Får inte användas i

− prydnadsföremål avsedda att ge ljus-
eller färgeffekter med hjälp av olika 
faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

− trolleri- och skämtartiklar,

− spel för en eller flera deltagare eller 
föremål för detta ändamål, även sådana 
med dekorativ funktion.
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2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får ämnen och beredningar som

− utgör en fara vid aspiration och är 
märkta med R65, och

− kan användas som bränsle i 
prydnadslampor, och

− släpps ut på marknaden i förpackningar 
om 15 liter eller mindre,

varken innehålla ett färgämne, såvida det inte 
är nödvändigt av skatteskäl, eller ett 
luktämne.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen 
och beredningar som omfattas av punkt 2, 
skall dessa, när de är avsedda att användas i 
lampor, vara märkta på ett läsligt och 
outplånligt sätt enligt följande:

"Förvara lampor fyllda med denna vätska 
utom räckhåll för barn"

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

Får inte användas i textilvaror som är avsedda att 
komma i direkt kontakt med huden, t.ex. kläder, 
underkläder och sängkläder.
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5. Bensen

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

1. Får inte användas i leksaker eller delar till 
leksaker som släpps ut på marknaden, om 
koncentrationen av bensen i fri form 
överstiger 5 mg/kg av vikten hos leksaken 
eller delen till leksaken.

2. Får inte användas i ämnen eller beredningar 
som släpps ut på marknaden i 
koncentrationer som uppgår till 
0,1 viktprocent eller högre.

3. Punkt 2 gäller dock inte för
a) motorbränslen som omfattas av 

direktiv 98/70/EG,
b) ämnen och beredningar för användning i 

industriprocesser som inte medför 
bensenutsläpp i mängder som överstiger 
vad som föreskrivs genom gällande 
lagstiftning,

c) avfall som omfattas av rådets 
direktiv 91/689/EEG av 
den 12 december 1991 om farligt avfall1
och direktiv 2006/12/EG.
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6. Asbestfibrer

a) Krokidolit
CAS-nr 12001-28-4

b) Amosit
CAS-nr 12172-73-5

c) Antofyllit
CAS-nr 77536-67-5

1. Det skall vara förbjudet att släppa ut på 
marknaden och använda dessa fibrer och 
sådana varor som medvetet tillsatts sådana 
fibrer.

d) Aktinolit
CAS-nr 77536-66-4

e) Tremolit
CAS-nr 77536-68-6

f) Krysotil8

CAS-nr 12001-29-5

CAS-nr 132207-32-0

Medlemsstaterna får dock undanta 
utsläppande på marknaden och användning 
av diafragmer som innehåller krysotil (led f) 
för befintliga elektrolysanläggningar tills de 
tas ur bruk eller tills lämpliga asbestfria 
ersättningsmaterial finns tillgängliga, varvid 
det som inträffar först skall gälla. 
Kommissionen kommer att se över detta 
undantag före den 1 januari 2008.

2. Användningen av sådana varor som 
innehåller de asbestfibrer som nämns i 
punkt 1 och som installerats eller tagits i 
bruk före den 1 januari 2005 skall även 
fortsättningsvis vara tillåten tills varorna 
slutförvaras eller tas ur bruk. Emellertid, för 
att skydda människors hälsa får 
medlemsstaterna förbjuda användningen av 
sådana varor innan de slutförvaras eller tas ur 
bruk.



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 7
BILAGA XVII DG C I SV

Medlemsstaterna får inom sina territorier 
inte tillåta införandet av nya tillämpningar av 
krysotilasbest.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen 
och beredningar får utsläppandet på 
marknaden och användningen av dessa fibrer 
och av sådana varor som innehåller dessa 
fibrer, som är tillåtna enligt ovanstående 
undantag, endast tillåtas om varorna förses 
med en etikett i enlighet med 
bestämmelserna i tillägg 7 till denna bilaga.

7. Tris (1-aziridinyl)fosfinoxid
CAS-nr 5455-55-1

8. Polybromerade bifenyler (PBB)
CAS-nr 59536-65-1

Får inte användas i textilvaror som är avsedda att 
komma i direkt kontakt med huden, t.ex. kläder, 
underkläder och sängkläder.

9. Pulver av kvillajabark (Quillaja 
saponaria) och dess derivat som 
innehåller saponiner
Pulver från rötterna av Helleborus viridis
och Helleborus niger
Pulver från rötterna av Veratrum album
och Veratum nigrum

1. Får inte användas i skämtartiklar eller 
föremål som är avsedda att användas för 
detta ändamål, t.ex. nyspulver och 
stinkbomber.

2. Punkt 1 gäller dock inte stinkbomber som 
innehåller högst 1,5 ml vätska.
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Benzidin och /eller dess derivat

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

Orto-nitrobensaldehyd
CAS-nr 552-89-6

Trämjöl
10. Ammoniumsulfid

CAS-nr 12135-76-1
Ammoniumvätesulfid

CAS-nr 12124-99-1
Ammoniumpolysulfid

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

11. Flyktiga estrar av bromacetat:
Metylbromacetat

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

Etylbromacetat
CAS-nr 105-36-2

EINECS-nr 203-290-9
Propylbromacetat

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

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

och dess salter
13. Benzidin

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

och dess salter
14. 4-nitrobifenyl

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

15. 4-aminobifenyl, xenylamin
CAS-nr 92-67-1

EINECS-nr 202-177-1
och dess salter

1. Får inte användas i koncentrationer som 
uppgår till 0,1 viktprocent eller högre i 
ämnen eller beredningar som släpps ut på 
marknaden.
Denna bestämmelse gäller dock inte avfall 
som innehåller ett eller flera av dessa ämnen 
och som omfattas av direktiven 91/689/EEG
och 2006/12/EG.

2. Dessa ämnen och beredningar får inte säljas 
till allmänheten.

3 Utöver vad som gäller enligt andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
märkning och förpackning av farliga ämnen 
och beredningar, skall förpackningen till 
sådana beredningar vara läsligt och 
outplånligt märkt med följande text:
"Endast för yrkesmässig användning"
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16. Blykarbonater:

a) Neutral vattenfri karbonat Pb CO3

CAS-nr 598-63-0

EINECS-nr 209-943-4
b) Bly(II)hydroxidkarbonat 2 PbCO3

Pb(OH)2

CAS-nr 1319-46-6

EINECS-nr 215-290-6
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

Får inte användas som ämnen och beståndsdelar i 
beredningar avsedda att användas som färger. 
Medlemsstaterna får inom sina territorier tillåta 
användning för restaurering och underhåll av 
konstverk och historiska byggnader och deras 
interiörer i enlighet med ILO-konventionen nr 13 
om användning av blyvitt och blysulfater i färger.

18. Kvicksilverföreningar 1. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i beredningar avsedda

a) att förhindra tillväxt av 
mikroorganismer, växter och djur på

− båtskrov,

− burar, flottar, nät och andra 
redskap samt annan utrustning 
som används för odling av fisk 
eller skaldjur,
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− apparatur eller utrustning som helt 
eller delvis är nedsänkt i vatten,

b) för träskydd,

c) för impregnering av grova textilier för 
industriellt bruk och garn för 
framställning av sådana textilier,

d) för behandling av industriellt 
processvatten, oavsett 
användningsområde.

2. Utsläppande på marknaden av batterier och 
ackumulatorer som innehåller mer än 
0,0005 viktprocent kvicksilver, inbegripet de 
fall då sådana batterier och ackumulatorer 
ingår i apparater, skall vara förbjudet. 
Knappceller och batterier som består av 
knappceller med en kvicksilverhalt på
högst två viktprocent skall undantas från 
detta förbud.

19. Arsenikföreningar 1. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i beredningar avsedda
a) att förhindra tillväxt av 

mikroorganismer, växter och djur på

− båtskrov,

− burar, flottar, nät, redskap och 
annan utrustning som används för 
odling av fisk eller skaldjur,

− annat redskap eller annan 
utrustning som helt eller delvis är 
nedsänkt i vatten,

b) för träskydd. Trä som behandlats på 
detta sätt får dessutom inte släppas ut på 
marknaden.
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c) Genom undantag gäller dock följande:

i) Avseende ämnen och beredningar 
för träskydd: Dessa får endast 
användas inom 
industrianläggningar som utnyttjar 
vakuum eller tryck vid 
träimpregnering, om det rör sig om 
lösningar av oorganiska föreningar 
av koppar/krom/arsenik (CCA) av 
typen C. Det behandlade träet får 
inte släppas ut på marknaden innan 
fixeringen av träskyddsmedlet är 
avslutad.

ii) Avseende trä som behandlats med 
CCA-lösningar inom 
industrianläggningar enligt punkt i: 
Detta får släppas ut på marknaden 
för yrkesmässig och industriell 
användning, förutsatt att virkets 
hållfasthet är nödvändig för 
människors eller husdjurs säkerhet 
och att det är osannolikt att 
allmänheten kommer i hudkontakt 
med det under dess livslängd

− som konstruktionsvirke i 
offentliga byggnader och 
jordbruksbyggnader, 
kontorsbyggnader och 
industrianläggningar,

− i broar och broverk,

− som konstruktionstimmer i 
sötvatten, till exempel bryggor 
och broar,
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− som bullerskydd,

− i lavinskydd,

− i skyddsräcken och 
skyddsbarriärer vid vägar,

− som stolpar av rundvirke i 
mark till stängsel för 
kreatursbesättning,

− i konstruktioner för skydd mot 
jordras,

− som stolpar för överföring av 
el och telekommunikationer,

− som järnvägssyllar i mark.

Utöver vad som gäller enligt andra 
gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, märkning och 
förpackning av farliga ämnen och 
beredningar , skall allt behandlat trä 
som släpps ut på marknaden vara 
märkt individuellt med texten 
"Endast för användning i 
industrianläggningar och för 
yrkesmässigt bruk. Innehåller 
arsenik". Därutöver skall allt trä 
som släpps ut på marknaden i 
förpackningar även vara försett 
med en etikett med texten "Använd 
skyddshandskar vid hantering av 
detta trä. Använd dammfiltermask 
och skyddsglasögon vid skärning 
eller annan bearbetning av detta trä. 
Avfall från detta trä skall behandlas 
som farligt avfall av ett godkänt 
företag.".
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(iii) Behandlat trä enligt punkterna i 
och ii får inte användas

− i bostadshus, oavsett ändamål,

− på något ställe där det finns 
risk för upprepad hudkontakt,

− i havsvatten,

− för jordbruksändamål, med 
undantag av stängselstolpar för 
kreatursbesättning och 
konstruktionsvirke i 
jordbruksbyggnader, i enlighet 
med ii,

− i anordningar där behandlat trä 
kan komma i kontakt med 
bearbetade eller färdiga varor 
som är avsedda att förtäras av 
människor och/eller djur.

2. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i beredningar avsedda att 
användas för behandling av industriellt 
processvatten, oavsett användningsområde.

20. Tennorganiska föreningar 1. Får inte släppas ut på marknaden för 
användning som ämnen och beståndsdelar i 
beredningar som fungerar som biocider i fritt 
associerad antifoulingfärg.
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2. Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämnen och beståndsdelar i 
beredningar när de fungerar som biocider 
avsedda att förhindra påväxt av 
mikroorganismer, växter och djur på 

a) alla farkoster oavsett längd avsedda att 
användas på hav, i kustvatten, 
flodmynningar och på inre vattenvägar 
samt i insjöar,

b) burar, flottar, nät och andra redskap 
samt annan utrustning som används för 
odling av fisk eller skaldjur,

c) andra redskap eller annan utrustning 
som helt eller delvis är nedsänkt i 
vatten.

3. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i beredningar som är avsedda 
att användas för behandling av industriellt 
processvatten.

21. di-µ-oxo-di-n-
butylstanniohydroxikarboran 
dibutyltennväteborat C8H19BO3Sn (DBB)
CAS-nr 75113-37-0

ELINCS-nr 401-040-5

Skall förbjudas i koncentrationer på 0,1 % eller 
högre i ämnen och beståndsdelar i beredningar 
som släpps ut på marknaden. Denna bestämmelse 
gäller dock inte för detta ämne (DBB) eller 
beredningar som innehåller ämnet, om ämnet 
eller beredningarna uteslutande är avsedda för 
förädling till färdiga varor i vilka koncentrationen 
av ämnet är mindre än eller lika med 0,1 %.
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22. Pentaklorfenol

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

och dess salter och estrar

1. Får inte användas i koncentration som 
uppgår till 0,1 viktprocent eller högre i 
ämnen och beredningar som släpps ut på 
marknaden.

2. Övergångsbestämmelser:

Fram till och med den 31 december 2008 får 
Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och 
Förenade kungariket i följande undantagsfall 
välja att inte tillämpa denna bestämmelse på 
ämnen och beredningar som är avsedda att 
användas i industrianläggningar, om 
anläggningarna är så utformade att 
pentaklorfenol (PCP) inte kan släppas ut i 
större mängder än som tillåts i gällande 
lagstiftning:

a) Vid behandling av trä.
Behandlat trä får dock inte användas

− inuti byggnader, oavsett typ 
(bostäder, arbetsplatser, 
fritidslokaler), vare sig för 
dekorativa eller andra ändamål,

− vid tillverkning och förnyad 
behandling av
i) behållare som är avsedda för 

odlingsändamål,
ii) förpackning som kan komma i 

kontakt med obearbetade, 
bearbetade eller färdiga 
produkter som är avsedda att 
förtäras av människor och/eller 
djur,

iii) andra material som kan 
förorena de produkter som
avses i punkterna i och ii.
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b) Vid impregnering av fibrer eller grova 
textilier som inte är avsedda att på något 
sätt användas i klädesplagg eller som 
inredningstyper.

c) Medlemsstaterna får om särskilda skäl 
föreligger och efter beslut i varje enskilt 
fall inom sina territorier tillåta att 
yrkesutövare med särskilda kunskaper 
utför renovering av bjälklag och 
murverk som har angripits av hussvamp 
(Serpula lacrymans) eller 
brunrötesvampar. Åtgärderna skall 
utföras på platsen och avse 
nödsituationer eller byggnader av 
kulturellt, konstnärligt eller historiskt 
värde.

I samtliga fall gäller följande:

a) Pentaklorfenol som ensamt eller som 
beståndsdel i beredningar används med 
stöd av undantagen ovan får innehålla 
högst två miljondelar (ppm) 
hexaklordibensoparadioxin (HCDD).

b) Dessa ämnen och beredningar får inte

− släppas ut på marknaden i 
förpackningar som rymmer mindre 
än 20 liter,

− säljas till allmänheten.
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
märkning och förpackning av farliga ämnen 
och beredningar skall förpackningen till de 
ämnen och beredningar som avses i 
punkterna 1–2 på ett läsbart och outplånligt 
sätt vara märkt med följande text:

"Endast för yrkesmässigt och industriellt 
bruk"

Denna bestämmelse skall inte tillämpas på 
sådant avfall som omfattas av 
direktiven 91/689/EEG och 2006/12/EG.

1. Får inte användas för att ge färg åt färdiga 
varor som tillverkats av följande ämnen och 
beredningar:

23. Kadmium

CAS-nr 7440-43-9
EINECS-nr 231-152-8

och dess föreningar a) – polyvinylklorid (PVC) 
[3904 10] [3904 21] [3904 22]

− polyuretan (PUR) [3909 50]

− polyeten med låg densitet 
(LDPE), utom för polyeten 
med låg densitet som används 
för framställning av färgade 
förrådsblandningar [3901 10]

− cellulosaacetat (CA) [3912 11] 
[3912 12]

− cellulosaacetatbutyrat (CAB) 
[3912 11] [3912 12]

− epoxihartser [3907 30]

− melaminformaldehydhartser 
(MF) [3909 20]

3
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− ureaformaldehydhartser (UF) 
[3909 10]

− omättade polyestrar (UP) 
[3907 91]

− polyetentereftalat (PET) 
[3907 60]

− polybutylentereftalat (PBT)

− genomskinlig 
polystyren/polystren för allmän 
användning [3903 11] [3903 19]

− akrylnitrilmetylmetakrylat 
(AMMA)

− tvärbunden polyeten (VPE)

− slagtålig polystyren

− polypropylen (PP) [3902 10]

b) färger [3208] [3209]

3

Om färgerna har en hög zinkhalt, gäller 
i stället att mängden kadmiumrester 
skall vara så låg som möjligt och inte i 
något fall överstiga 0,1 viktprocent.

Färdiga varor eller delar till varor som 
framställts av de ämnen och beredningar 
som anges ovan och som färgats med 
kadmium får inte i något fall eller för 
någon användning släppas ut på 
marknaden, om kadmiumhalten i 
plastmaterialet (uttryckt som Cd-metall) 
är högre än 0,01 viktprocent.
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2. Varor som skall färgas av säkerhetsskäl 
omfattas inte av avsnitt 1.

3. Får inte användas för att stabilisera följande 
färdiga varor som har tillverkats av 
polymerer eller sampolymerisat av 
vinylklorid:

− förpackningsmaterial (påsar, 
behållare, flaskor, lock) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

− kontors- och skolförnödenheter 
[3926 10]

− detaljer till möbler, karosserier och 
dylikt [3926 30]

− kläder och accessoarer (även 
handskar) [3926 20]

− golvbeläggningsmaterial och 
väggbeklädnader [3918 10]

− impregnerade, överdragna, belagda 
eller laminerade textilvävnader 
[5903 10]

− konstläder [4202]

− grammofonskivor [8524 10]

− rör och slangar samt rördelar och 
tillbehör [3917 23]

− svängdörrar

− vägtransportfordon (invändigt, 
utvändigt och undertill)

− bestrykning av tunnplåt för 
byggnadsändamål eller i industrin

− isolering för elledningar

3
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Färdiga varor eller delar till varor som avses 
ovan och som har tillverkats av polymerer 
eller sampolymerisat av vinylklorid och 
stabiliserats med ämnen som innehåller 
kadmium får inte i något fall eller för någon 
användning släppas ut på marknaden om 
kadmiumhalten (uttryckt som Cd-metall) i 
polymerer är högre än 0,01 viktprocent.

4. Färdiga varor för vilka kadmiumbaserade 
stabilisatorer använts av säkerhetsskäl 
omfattas inte av avsnitt 3.

5. I denna förordning avses med kadimering 
avsättning av eller bestrykning med 
metalliskt kadmium på en metallyta.
Får inte användas för att kadimera 
metallvaror eller delar till varor som används 
inom de sektorer eller för de ändamål som 
anges nedan. 
a) Utrustning och maskiner för

− livsmedelsproduktion [8210] 
[8417 20] [8419 81] [8421 11] 
[8421 22] [8422] [8435] [8437] 
[8438] [8476 11]

− jordbruk [8419 31] [8424 81] 
[8432] [8433] [8434] [8436]

− kylning och frysning [8418]

− tryckning och bokbindning 
[8440] [8442] [8443]

3
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b) Utrustning och maskiner för tillverkning 
av

− hushållsartiklar [7321] [8421 12] 
[8450] [8509] [8516]

− möbler [8465] [8466] [9401] 
[9402] [9403] [9404]

− sanitetsartiklar [7324]

− centralvärme- och 
luftkonditioneringsanläggningar 
[7322] [8403] [8404] [8415]

3

Kadimerade varor eller delar till sådana 
varor som används inom de sektorer eller för 
de ändamål som anges i leden a och b samt 
varor som har tillverkats inom de sektorer 
som anges i led b får inte i något fall eller för 
något ändamål släppas ut på marknaden.

6. Bestämmelserna i 5 gäller även för 
kadimerade varor eller delar till sådana varor 
som används inom de sektorer eller för de 
ändamål som anges i leden a och b nedan 
samt för varor som har tillverkats inom de 
sektorer som anges i led b nedan.
a) Utrustning och maskiner för tillverkning 

av

− papper och kartong [8419 32] 
[8439] [8441]

− textilier och kläder [8444] [8445] 
[8447] [8448] [8449] [8451] 
[8452]

3
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b) Utrustning och maskiner för tillverkning 
av

− utrustning och maskiner för 
användning inom industrin 
[8425] [8426] [8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

− fordon för vägtrafik och 
jordbruk [kap. 87]

− järnvägsmateriel [kap. 86]

− fartyg [kap. 89]

3

7. Begränsningarna i punkterna 5–6 gäller dock 
inte för

− varor och delar till varor som används i 
flyg-, rymd-, gruv-, offshore- eller 
kärnkraftsindustrin och på vilka höga 
säkerhetskrav ställs, och inte heller för 
säkerhetsanordningar i fordon för 
vägtrafik och jordbruk, järnvägsmateriel 
eller fartyg,

− elektriska kontakter, oavsett 
användningsområde, som har betydelse 
för säkerheten hos den apparat i vilken 
de är installerade.

Kommissionen skall, mot bakgrund av 
utvecklingen i fråga om kunskaper och 
metoder som avser mindre farliga 
ersättningsämnen för kadmium och dess 
föreningar och i samråd med 
medlemsstaterna, utvärdera situationen med 
jämna mellanrum i enlighet med förfarandet 
i artikel 132.3 i denna förordning.
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24. Monometyltetraklordifenylmetan

Handelsnamn: Ugilec 141
CAS-nr 76253-60-6

1. Utsläppande på marknaden och användning 
av detta ämne samt beredningar och varor i 
vilka det ingår skall förbjudas.

2. Punkt 1 gäller dock inte i följande fall.

a) För anläggningar och maskiner som var 
i bruk den 18 juni 1994, till dess 
maskinerna eller anläggningarna 
utrangeras.
Medlemsstaterna får dock med 
åberopande av skäl som rör skydd för 
människors hälsa och miljön förbjuda 
användningen av sådana anläggningar 
och maskiner inom sina territorier före 
utrangeringen.

b) Vid underhåll av anläggningar och 
maskiner som var i bruk i en 
medlemsstat den 18 juni 1994.

3. Det är förbjudet att på andrahandsmarknaden 
släppa ut ämnet, beredningar som innehåller 
ämnet samt anläggningar och maskiner som 
innehåller ämnet.

25. Monometyldiklordifenyl-metan
Handelsnamn: Ugilec 121, Ugilec 21

CAS-nr: okänt

Utsläppande på marknaden och användning av 
detta ämne samt beredningar och varor som 
innehåller ämnet skall förbjudas.

26. Monometyldibromdifenylmetan 
brombensylbromtoluen, blandning av 
isomerer

Handelsnamn: DBBT
CAS-nr 99688-47-8

Utsläppande på marknaden och användning av 
detta ämne samt beredningar och varor som 
innehåller ämnet skall förbjudas.
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27. Nickel

CAS-nr 7440-02-0
EINECS-nr 231-111-4

och dess föreningar

1. Får inte användas

a) i inlägg som efter håltagning placeras i 
öron eller andra delar av 
människokroppen under läkningen av 
det sår som orsakats av håltagningen, 
oavsett om de senare avlägsnas eller ej, 
såvida de inte är homogena och 
nickelhalten – uttryckt i viktprocent 
nickel av den totala massan – är under 
0,05 %,

b) i varor som är avsedda att komma i 
direkt och långvarig kontakt med huden, 
t.ex.

− örhängen,

− halsband, armband och kedjor, 
vristsmycken, fingerringar,

− boetter, armband och spännen till 
armbandsur,

− nitknappar, spännen, nitar, blixtlås 
och metallmärken som används i 
kläder,

− om den mängd nickel som avges 
från de delar som kommer i direkt 
och långvarig kontakt med huden 
överstiger 0,5 µg/cm2/vecka,
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c) i sådana varor som avses i led b med en 
nickelfri beläggning, om denna 
beläggning inte är tillräcklig för att 
säkerställa att den mängd nickel som 
avges från de delar som kommer i direkt 
och långvarig kontakt med huden inte 
överstiger 0,5 µg/cm2/vecka under minst 
två år vid normal användning av varan.

2. Varor som omfattas av punkt 1 får endast 
släppas ut på marknaden om de 
överensstämmer med kraven i dessa punkter.

3. De standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) skall 
användas som provmetoder för att visa att 
varor överensstämmer med kraven i 
punkterna 1–2.

28. Ämnen som finns upptagna i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG är klassificerade 
som cancerframkallande ämnen kategori 
1 eller 2 och minst märkta med "Giftigt 
(T)" och riskfras R45: "Kan framkalla 
cancer" eller riskfras R49: "Kan 
framkalla cancer vid inandning", och har 
följande beteckningar: 
Cancerframkallande ämne, kategori 1, 
förtecknat i tillägg 1.

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra 
delar av denna bilaga skall följande gälla ämnena 
i 28–30:

1. Får inte användas i ämnen och beredningar 
som släpps ut på marknaden för att säljas till 
allmänheten i koncentrationer som är lika 
med eller högre än

− den koncentration som anges i bilaga I 
till rådets direktiv 67/548/EEG, eller
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Cancerframkallande ämne, kategori 2, 
förtecknat i tillägg 2.

29. Ämnen som finns upptagna i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG, är klassificerade 
som mutagena ämnen kategori 1 eller 2, 
och märkta med riskfras R46: "Kan 
förorsaka ärftlig genetisk skada" och har 
följande beteckningar:
Mutagena ämnen, kategori 1, 
förtecknade i tillägg 3.
Mutagena ämnen, kategori 2, 
förtecknade i tillägg 4.

− den koncentration som anges i
direktiv 1999/45/EG .

Om inte annat följer av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen och 
beredningar, skall förpackningen till sådana 
ämnen och beredningar vara läsbart och 
outplånligt märkt med följande text:
"Endast för yrkesmässigt bruk"

30. Ämnen som finns upptagna i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG, är klassificerade 
som reproduktionstoxiska ämnen 
kategori 1 eller 2, och märkta med 
riskfras R60: "Kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga" eller riskfras 
R61: "Kan ge fosterskador" och har 
följande beteckningar:
Reproduktionstoxiska ämnen, kategori 1, 
förtecknade i tillägg 5.
Reproduktionstoxiska ämnen, kategori 2, 
förtecknade i tillägg 6.

2. Punkt 1 gäller dock inte för

a) läkemedel för människor eller djur, 
enligt definition i direktiv 2001/82/EG 
och direktiv 2001/83/EG;

b) kosmetiska produkter enligt definition i 
rådets direktiv 76/768/EEG;

c) – motorbränslen som omfattas av 
direktiv 98/70/EG,

− mineraloljeprodukter avsedda att 
användas som drivmedel i mobila 
eller fasta förbränningsanläggningar

− drivmedel som säljs i slutna system 
(t.ex. gasflaskor med flytande gas),

d) konstnärsfärger som omfattas av 
direktiv 1999/45/EG.
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31. a) Kreosot, tvättolja

CAS-nr 8001-58-9
EINECS-nr 232-287-5 

b) Kreosotolja, tvättolja

CAS-nr 61789-28-4
EINECS-nr 263-047-8

c) Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
naftalenolja
CAS-nr 84650-04-4

EINECS-nr 283-484-8

d) Kreosotolja, acenaftenfraktion, tvättolja
CAS-nr 90640-84-9

EINECS-nr 292-605-3

e) Destillat (stenkolstjära), övre; tung 
antracenolja

CAS-nr 65996-91-0
EINECS-nr 266-026-1

1. Får inte användas som ämnen eller i 
beredningar till behandling av trä. Vidare får 
trä som har behandlats på detta sätt inte 
släppas ut på marknaden.

2. Undantag:

a) Beträffande ämnena och beredningarna: 
dessa får användas för träbehandling i 
industrianläggningar eller 
återbehandling utförd på plats av 
yrkesmässiga utövare som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
arbetstagare endast om de innehåller:
i) benso-a-pyren i en koncentration på 

mindre än 0,005 viktprocent, och
ii) vattenextraherbara fenoler i en 

koncentration på mindre än 
3 viktprocent

Sådana ämnen och beredningar som 
används för träbehandling i industriella 
anläggningar eller används av 
yrkesmässiga utövare

− får endast släppas ut på marknaden 
i förpackningar som rymmer minst 
20 liter,

− får inte säljas till konsumenter.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och 
märkning av farliga ämnen och 
beredningar skall förpackningar för 
sådana ämnen och beredningar vara 
läsbart och outplånligt märkt med 
följande text:
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f) Antracenolja

CAS-nr 90640-80-5
EINECS-nr 292-602-7

g) Tjärsyror, stenkols-, rå råfenoler

CAS-nr 65996-85-2
EINECS-nr 266-019-3 

h) Kreosot, trä

CAS-nr 8021-39-4
EINECS-nr 232-419-1

i) Lågtemperaturtjärolja, alkalisk 
extraktionsåterstoder (kol), 
lågtemperaturstenkolstjära, alkaliska

CAS-nr 122384-78-5
EINECS-nr 310-191-5

"Endast för industriellt eller 
yrkesmässigt bruk"

b) Beträffande trä som behandlats i 
industriella anläggningar eller av 
yrkesmässiga utövare i enlighet med 
led a och som släpps ut på marknaden 
för första gången eller återbehandlas på 
plats: detta är tillåtet endast för 
yrkesmässigt och industriellt bruk, t.ex. 
för järnvägar, kraftledningar, 
telekommunikationer, inhägnader, 
jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) 
och i hamnar och vattenvägar.

c) Förbudet i punkt 1 mot utsläppande på 
marknaden gäller inte trä som har 
behandlats med de ämnen som anges i 
punkt 31 a–i före den 31 december 2002 
och släpps ut på andrahandsmarknaden 
för återanvändning.

3. Sådant behandlat trä som avses i punkt 2 b
och 2 c ovan får dock inte användas

− inuti byggnader, oavsett ändamål,

− i leksaker,

− på lekplatser,

− i parker, trädgårdar och anläggningar för 
friluftsliv där det finns risk för ofta 
förekommande kontakt med huden,
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− vid tillverkning av trädgårdsmöbler 
såsom picknickbord,

− vid tillverkning, användning och 
eventuell återbehandling av

− behållare avsedda för odling,

− förpackningar som kan komma i 
kontakt med råmaterial, 
halvfabrikat eller färdiga produkter 
som är avsedda att konsumeras av 
människa eller djur,

− andra material som kan förorena de 
varor som anges ovan.

32. Kloroform 

CAS-nr 67-66-3
EINECS-nr 200-663-8

33. Koltetraklorid 
tetraklormetan

CAS-nr 56-23-5
EINECS-nr 200-262-8

34. 1,1,2-Trikloretan
CAS-nr 79-00-5

EINECS-nr 201-166-9

1. Får inte används i en koncentration som 
är 0,1 viktprocent eller mer i ämnen och 
beredningar som säljs till allmänheten 
och/eller för hantering som medför 
exponering såsom ytrengöring eller 
textilrengöring.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen 
och beredningar , skall förpackningar till 
sådana ämnen och beredningar i vilka de 
ingår med 0,1 % eller mer, vara märkta på ett 
tydligt och outplånligt sätt enligt följande:

"Endast för industriellt bruk"
Detta gäller dock inte följande produkter:
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35. 1,1,2,2-Tetrakloretan

CAS-nr 79-34-5
EINECS-nr 201-197-8

36. 1,1,1,2-Tetrakloretan
CAS-nr 630-20-6

37. Pentakloretan
CAS-nr 76-01-7

EINECS-nr 200-925-1
38. 1,1-Dikloretylen

CAS-nr 75-35-4
EINECS-nr 200-864-0

39. 1,1,1-Trikloretan, metylkloroform
CAS-nr 71-55-6

EINECS-nr 200-756-3

a) läkemedel eller veterinärläkemedel 
enligt direktiv 2001/82/EG och
direktiv 2001/83/EG.

b) kosmetiska produkter enligt rådets 
direktiv 76/768/EEG.

40. Ämnen som uppfyller kriterierna för 
brandfarlighet i direktiv 67/548/EEG och 
klassificerats som brandfarliga, mycket 
brandfarliga eller synnerligen 
brandfarliga, oavsett om de anges i 
bilaga I till direktivet eller inte:

1. De får inte användas som sådana eller i form 
av beredningar i aerosolbehållare som släpps 
ut på marknaden för allmänheten som 
skämtartiklar och för dekorativa ändamål, 
som t.ex.

– metallglitter som huvudsakligen är 
avsett för dekoration,

− konstgjord snö och frost,

− pruttkuddar,
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− spagettispray,

− exkrementimitationer,

− signalhorn för fester,

− dekorativa flingor och dekorativt skum,

− konstgjorda spindelnät,

− stinkbomber,

− etc.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 

gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen 
skall följande ord anges läsligt och 
outplånligt på aerosolbehållarna:

"Endast för yrkesmässigt bruk".

3. Genom undantag skall punkterna 1 och 2 
inte gälla för de aerosolbehållare som avses i 
artikel 9a i rådets direktiv 75/324/EEG av 
den 20 maj 1975 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar beträffande aerosolbehållare4.

4. De varor som avses i punkterna 1–2 får inte 
släppas ut på marknaden om de inte 
uppfyller de angivna kraven.

41. Hexakloretan

CAS-nr 67-72-1
EINECS-nr 200-6664

Får inte användas vid framställning eller 
bearbetning av icke-järnmetaller.
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42. Alkaner, C10-C13, klorerade 
(klorparaffiner med kort kolkedja) 
(SCCP)

EINECS-nr 287-476-5

Får inte släppas ut på marknaden för användning 
som ämne eller som ingrediens i andra ämnen 
eller beredningar i koncentrationer högre än 1 %

− för metallbearbetning,

− för infettning av läder.

43. Azofärger 1. Azofärgämnen som genom reduktiv 
avspjälkning av en eller flera azogrupper kan 
avge en eller flera av de aromatiska aminer 
som förtecknas i tillägg 8, i urskiljbara 
koncentrationer, dvs. som överstiger 30 ppm 
i de färdiga artiklarna eller deras färgade 
delar enligt den analysmetod som fastställts 
enligt artikel 132.3, får inte användas i 
textilier och läderartiklar som kan komma i 
direkt kontakt med människors hud eller 
munhåla under längre tid, exempelvis 
följande:

− kläder, sängkläder, handdukar, 
postischer, peruker, hattar, blöjor och 
andra hygienartiklar, samt sovsäckar,

− skodon, handskar, klockarmband, 
handväskor, portmonnäer/plånböcker, 
portföljer, överdragsklädsel för stolar, 
värdepåsar som bärs runt halsen,

− leksaker av tyg eller läder och leksaker 
som är klädda med tyg eller läder,

− garn och tyger som är avsedda att 
användas av slutkonsumenten.

2. De textil- och läderartiklar som anges i 
punkt 1 får dessutom inte släppas ut på 
marknaden om de inte uppfyller kraven i den 
punkten.



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 34
BILAGA XVII DG C I SV

3. Azofärgämnen i förteckningen över 
azofärgämnen i tillägg 9, får inte släppas ut 
på marknaden eller användas som ämne eller 
beståndsdel i någon beredning i större 
koncentration än 0,1 viktprocent vid färgning 
av textilier och läderartiklar.

4. Kommissionen skall se över bestämmelserna 
om azofärger mot bakgrund av nya 
vetenskapliga rön.

44. Pentabromdifenyleter C12H5Br5O 1. Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämne eller som ingrediens i 
beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent.

2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som 
innehåller detta ämne i högre halt än
0,1 viktprocent får inte släppas ut på 
marknaden.

45. Oktabromdifenyleter C12H2Br8O 1. Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämne eller som ingrediens i 
beredningar i högre halt än 0,1 viktprocent.

2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som 
innehåller detta ämne i högre halt än
0,1 viktprocent får inte släppas ut på 
marknaden.
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46. a) Nonylfenol C6H4(OH)C9H19

b) Nonylfenoletoxilat (C2H4O)nC15H24O

Får inte släppas ut på marknaden eller användas 
som ämnen eller beståndsdelar i beredningar i 
koncentrationer om 0,1 eller högre viktprocent för 
följande ändamål:
1. rengöring i industrier och offentliga lokaler, 

utom

− kontrollerade slutna system för kemisk 
rengöring där rengöringsmedlet 
återvinns eller förbränns

− rengöringssystem där rengöringsmedlet 
återvinns eller förbränns vid en särskild 
process

2. rengöring av bostäder
3. textil- och läderbearbetning, utom

− bearbetning där rengöringsmedlet inte 
rinner ut i avloppsvattnet eller 
spillvattnet

− system där processvattnet förbehandlas 
vid en särskild process, som helt 
avlägsnar den organiska delen före den 
biologiska behandlingen av spillvatten 
(avfettning av fårskinn)

4. emulgator i spendoppsmedel eller tvättvätska 
för lantbruket

5. metallbearbetning, utom

− användning i kontrollerade slutna 
system där rengöringsmedlet återvinns 
eller förbränns

6. tillverkning av pappersmassa och papper
7. kosmetiska produkter

8. andra kroppsvårdsprodukter, utom

− spermiedödande medel

9. beståndsdelar i bekämpningsmedel och 
biocider.
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47. Cement 1. Cement och beredningar som innehåller 
cement får inte användas eller släppas ut på 
marknaden, om de, när de hydratiserats, 
innehåller mer än 0,0002 % lösligt krom VI 
av cementens totala torrvikt.

2. Om reduktionsmedel används skall 
förpackningar för cement och beredningar 
som innehåller cement vara läsbart och 
outplånligt märkta med uppgifter om 
förpackningsdatum samt om de 
lagringsförhållanden som är lämpliga och 
den lagringstid som är lämplig för att 
bibehålla reduktionsmedlets verkan och hålla 
mängden lösligt krom VI under det 
gränsvärde som anges i punkt 1, utan att 
detta påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen 
och beredningar.

3. Trots vad som föreskrivs ovan skall 
punkterna 1 och 2 inte gälla utsläppande på 
marknaden och användning i kontrollerade 
slutna och helt automatiserade processer där 
cement och beredningar som innehåller 
cement hanteras endast av maskiner och där 
det inte finns någon möjlighet till 
hudkontakt.

________________

1 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).

2 Krysotil har två CAS-nr, bekräftas av ECB.
3 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och 

statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987). 
Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 426/2006 (EUT L 79, 16.3.2006, 
s. 1).

4 EGT L 147, 9.6.1975, s. 40. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 
(EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
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Tillägg 1–6

INLEDNING

Förklaring av rubrikerna i tabellen

Ämnets namn:

Namnet är detsamma som det som används för ämnet i bilaga I till direktiv 67/548/EEG om 

klassificering, paketering och märkning av farliga ämnen. Alla farliga ämnen anges om möjligt med 

de namn de har i EINECS (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen) 

eller ELINCS (europeisk förteckning över förhandsanmälda ämnen). I tabellen hänvisas till deras 

EG-nummer. Övriga ämnen, som varken finns med i EINECS eller ELINCS, anges med en 

internationellt erkänd kemisk beteckning (till exempel ISO, IUPAC). I vissa fall anges dessutom 

gängse benämning.

Indexnummer:

Indexnumret är det identifikationsnummer som ges till ämnet i bilaga I till direktiv 67/548/EEG. 

I tillägget är ämnena upptecknade efter detta indexnummer.

EINECS-nummer:

I EINECS anges ett identifikationsnummer för ämnet. Numreringen börjar med nr 200-001-8.

ELINCS-nummer:

För nya ämnen som har anmälts i enlighet med direktiv 67/548/EEG har ett identifikationsnummer 

fastställts och offentliggjorts i ELINCS. Numreringen börjar med nr 400-010-9.
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CAS-nummer:

CAS-nummer (CAS = Chemical Abstracts Service) har fastställts för ämnen för att underlätta 

identifieringen av dem.

Kommentarer:

Den fullständiga texten till kommentarerna finns i förordet till bilaga I till direktiv 67/548/EEG.

Kommentarerna i denna förordning har följande betydelse:

Kommentar C:

Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en 

blandning av flera isomerer. 

Kommentar D:

Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på 

marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i bilaga I till 

direktiv 67/548/EEG.

Dock släpps sådana ämnen ibland ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall skall 

tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange dess namn, 

följt av "ej stabiliserad" på etiketten.



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 39
BILAGA XVII DG C I SV

Kommentar E:

Ämnen med särskilda hälsoeffekter (jfr avsnitt 4 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG) som är 

klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2, 

och som även är klassificerade som mycket giftiga (T+), giftiga (T) eller hälsoskadliga (Xn), har 

tilldelats kommentar E. För dessa ämnen skall ordet "Även" föregå riskfraserna R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (hälsoskadlig), R48 och R65 och samtliga kombinationer 

av dessa.

Kommentar J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller 

mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Kommentar K:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller 

mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8).

Kommentar L:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller 

mindre än 3 % dimetylsulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt) mätt med IP 346-metoden.

Kommentar M:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller 

mindre än 0,005 viktprocent bens[a]pyren (EINECS-nr 200-028-5).
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Kommentar N:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsprocessen är känd 

och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande.

Kommentar P:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det innehåller 

mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

Kommentar R:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en längdviktad 

geometrisk genomsnittlig diameter minus två standardavvikelser större än 6 µm.

Kommentar S:

Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23 (se avsnitt 8 i bilaga VI) 

i direktiv 67/548/EEG.
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Tillägg 1

Punkt 28 – Carcinogena ämnen: kategori 1

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-
nummer

Kommen-
tarer

Krom (VI) trioxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Zinkkromater, inklusive 
zinkkaliumkromat

024-007-00-3

Nickelmonoxid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nickeldioxid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinickeltrioxid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nickelsulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Nickelsubsulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarseniktrioxid; arseniktrioxid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arsenikpentoxid; arsenikoxid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseniksyra och arseniksalter 033-005-00-1

Blyvätearsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]Butan [innehållande ≥ 0,1 % butadien 
(203-450-8)] [1]

Isobutan [innehållande ≥ 0,1 % 
butadien (203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadien; Buta-1,3-dien 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Bensen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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Vinylklorid; kloretylen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(klormetyl)eter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klormetylmetyleter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-nafthylamin; ß-nafthylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Bensidin; 4,4'-diaminobifenyl; 
bifenyl-4,4'-ylendiamin

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

Salt av bensidin 612-070-00-5

Salt av 2-naftylamin 612-071-00-0 209-030-0[1]

210-313-6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

Bifenyl-4-ylamin; xenylamin;
4-aminobifenyl

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Salt av bifenyl-4-ylamin; salt av 
xenylamin; salt av 4-aminobifenyl

612-073-00-1

Tjära, stenkols-
(Biprodukten från torrdestillation av 
kol. Nästan svart halvfast ämne. 
Komplex blandning av aromatiska 
kolväten, fenolföreningar, kvävebaser 
och tiofen.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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Tjära, stenkols-, högtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhållen 
genom att kyla, till ungefär 
omgivningstemperatur, den gas som 
utvecklas vid torrdestillation av kol 
vid hög temperatur (över 700 °C). 
Svart, viskös vätska, tyngre än vatten. 
Består främst av en sammansatt 
blandning av kondenserade 
aromatiska kolväten. Kan innehålla 
mindre mängder fenolföreningar och 
aromatiska kvävebaser.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Tjära, stenkols-, lågtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhållen 
genom att kyla, till ungefär 
omgivningstemperatur, den gas som 
utvecklas vid torrdestillation av kol 
vid låg temperatur [under 700 °C]. 
Svart, viskös vätska, tyngre än vatten. 
Består främst av en sammansatt 
blandning avkondenserade 
aromatiska kolväten, fenolföreningar, 
aromatiska kvävebaser och deras 
alkylderivat.)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

Tjära, brunkols-

(Olja destillerad från brunkolstjära. 
Består främst av alifatiska, nafteniska 
och bi- till tricykliska kolväten, deras 
alkylderivat, heteroaromater samt en-
och tvåringade fenoler, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
150 °C och 360 °C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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