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Petrolatum (aardolie), behandeld 
met klei; petrolatum
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van petrolatum met bleekaarde 
teneinde sporen van polaire 
bestanddelen en onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25.)

649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N

Benzine, gas-; nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, afgescheiden 
van aardgas met processen als 
afkoeling en absorptie. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C8, met 
een kooktraject van ongeveer −20 
°C tot 120 °C.)

649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P

Nafta; nafta met laag kookpunt
(Geraffineerde, deels 
geraffineerde of ongeraffineerde 
aardolieproducten, geproduceerd 
door destillatie van aardgas. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C5 en C6, met een 
kooktraject van ongeveer 100 °C 
tot 200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
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Ligroïen; nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de gefractioneerde destillatie van 
aardolie. Deze fractie heeft een 
kooktraject van ongeveer 20 °C 
tot 135 °C.)

649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P

Nafta (aardolie), zwaar direct uit 
fractionering verkregen; nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C6 tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C 
tot 230 °C.)

649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P

Nafta (aardolie), totale fractie 
direct uit fractionering verkregen; 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C4 tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 220 °C.)

649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P

Nafta (aardolie), lichte fractie 
direct uit fractionering verkregen; 
nafta met laag kookpunt

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van ruwe olie. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 180 °C.)

Solventnafta (aardolie), lichte 
fractie alifatisch; nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van ruwe olie of 
gasbenzine. Bestaat voornamelijk 
uit verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C5 tot en met C10, 
met een kooktraject van ongeveer 
35 °C tot 160 °C.)

649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P

Destillaten (aardolie), direct uit 
fractionering verkregen lichte 
fractie; nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van ruwe olie. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C7, met 
een kooktraject van ongeveer −88 
°C tot 99 °C.)

649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P

Gasoline, dampterugwinning, 
nafta met laag kookpunt

649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, afgescheiden 
van de gassen die worden 
verkregen uit 
dampherwinningssystemen door 
afkoeling. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 196 °C.)

Gasoline, direct door 
fractionering verkregen, 
aftopinrichting; nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de aftopinrichting bij de 
destillatie van ruwe olie. Heeft 
een kooktraject van ongeveer 
36,1 °C tot 193,3 °C.)

649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P

Nafta (aardolie), niet stankvrij 
gemaakt; nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van naftastromen uit 
verscheidene raffinageprocessen. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C5 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
0 °C tot 230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
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Destillaten (aardolie), lichte direct 
door fractionering verkregen 
gasoline-
fractioneringsstabilisatortop-
producten; nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt , 
overwegend C3 tot en met C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-8-4 P

Nafta (aardolie), zware direct 
door destillatie verkregen, 
aromaathoudend; nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een destillatieproces 
van ruwe aardolie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C8
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 130 °C 
tot 210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
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Nafta (aardolie), totale fractie 
gealkyleerd; gemodificeerde nafta 
met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de reactieproducten 
van isobutaan met mono-
olefinische koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C5. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen met 
vertakte ketens, overwegend C7
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 90 °C 
tot 220 °C.)

649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P

Nafta (aardolie), zwaar 
gealkyleerd; gemodificeerde nafta 
met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de reactieproducten 
van isobutaan met mono-
olefinische koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C5. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend C9
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 220 °C.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
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Nafta (aardolie), licht 
gealkyleerd; gemodificeerde nafta 
met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de reactieproducten 
van isobutaan met mono-
olefinische koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C5. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer 90 °C 
tot 160 °C.)

649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P

Nafta (aardolie), isomerisatie-; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de katalytische isomerisatie van 
niet-vertakte paraffinische C4- tot 
en met C6-koolwaterstoffen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen zoals 
isobutaan, isopentaan, 2,2-
dimethylbutaan, 2-methylpentaan 
en 3-methylpentaan.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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Nafta (aardolie), 
solventgeraffineerd licht; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 190 °C.)

649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P

Nafta (petroleum), 
solventgeraffineerd zwaar; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 90 °C 
tot 230 °C.)

649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P

Raffinaten (aardolie), katalytische 
reformer ethyleenglycol-water-
tegenstroomextracten; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van het UDEX-
extractieproces op de katalytische 
reformerstroom. Bestaat uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C6 tot en met C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P
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Raffinaten (aardolie), reformer, 
met Lurgi-unit afgescheiden; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
een raffinaat uit een Lurgi-
scheidingsunit. Bestaat 
voornamelijk uit niet-aromatische 
koolwaterstoffen, met kleine 
hoeveelheden aan aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C8.)

649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P

Nafta (aardolie), totaal bereik van 
gealkyleerde, butaan bevattend; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van de 
reactieproducten van isobutaan 
met mono-olefinische 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C5. Bestaat 
voornamelijk uit vertakte 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, 
met enige butanen en met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 200 °C.)

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P

Destillaten (aardolie), afkomstig 
van het stoomkraken van nafta, 
solventgezuiverde 
waterstofbehandelde lichte; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 193
BIJLAGE XVII DG C I NL

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de raffinaten uit een 
solventextractieproces van 
waterstofbehandeld licht destillaat 
afkomstig uit stoomgekraakte 
nafta.)

Nafta (aardolie), C4-12-
butaanalkylaat, rijk aan isooctaan; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door alkylering van 
butanen. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C12, rijk aan isooctaan, 
met een kooktraject van ongeveer 
35 °C tot 210 °C.)

649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P

Koolwaterstoffen, 
waterstofbehandelde lichte 
naftadestillaten, 
solventgeraffineerd; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de destillatie van 
waterstofbehandelde nafta 
gevolgd door een solventextractie 
en destillatieproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, met een 
kooktraject van ongeveer 94 °C 
tot 99 °C.)

649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P

Nafta (aardolie), isomerisatie, C6-
fractie; gemodificeerde nafta met 
laag kookpunt

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van een 
gasoline die katalytisch 
geïsomeriseerd is. Bestaat 
voornamelijk uit hexaanisomeren 
met een kooktraject van ongeveer 
60 °C tot 66 °C.)

Koolwaterstoffen, C6-7, 
naftakraken, solventgeraffineerd; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de sorptie van 
benzeen uit een katalytisch
volledig gehydrogeneerde 
benzeenrijke koolwaterstoffractie 
die destillatief werd verkregen uit 
voorgehydrogeneerde gekraakte 
nafta. Bestaat voornamelijk uit 
paraffinische en naftenische 
koolwaterstoffen, overwegend C6
en C7, met een kooktraject van 
ongeveer 70 °C tot 100 °C.)

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P

Koolwaterstoffen, rijk aan C6, 
met waterstof behandelde lichte 
naftadestillaten, 
solventgezuiverde; 
gemodificeerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van met 
waterstof behandelde nafta 
gevolgd door solventextractie. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, met 
een kooktraject van ongeveer 
65 °C tot 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P
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Nafta (aardolie), zwaar 
katalytisch gekraakt; katalytisch 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, geproduceerd 
door destillatie van producten van 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C6 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
65 °C tot 230 °C. Bevat een 
relatief grote hoeveelheid 
onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P

Nafta (aardolie), licht katalytisch 
gekraakt; katalytisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, geproduceerd 
door destillatie van producten van 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C11, 
met een kooktraject van ongeveer 
−20 °C tot 190 °C. Bevat een 
relatief grote hoeveelheid 
onverzadigde koolwaterstoffen.)

649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P

Koolwaterstoffen, C3-11, 
destillaten uit katalytische kraker; 
katalytisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 196
BIJLAGE XVII DG C I NL

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten uit 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C11, 
met een kooktraject tot ongeveer 
204 °C.)

Nafta (aardolie), katalytisch 
gekraakte gedestilleerde lichte; 
katalytisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
een katalytisch kraakproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C1 tot en met C5.)

649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

Destillaten (aardolie), van het 
stoomkraken van nafta 
afkomstige, waterstofbehandelde 
aromatische lichte; katalytisch 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het behandelen 
van een licht destillaat uit 
stoomgekraakte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen.)

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 197
BIJLAGE XVII DG C I NL

Nafta (aardolie), zware 
katalytisch gekraakte, stankvrij 
gemaakt; katalytisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een katalytisch gekraakt 
aardoliedestillaat aan een 
stankverwijderingsproces om 
mercaptanen om te zetten of zure 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 60 °C 
tot 200 °C.)

649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P

Nafta (aardolie), lichte katalytisch 
gekraakte, stankvrij gemaakt; 
katalytisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van nafta uit een katalytisch 
kraakproces aan een 
stankverwijderingsproces waarbij 
mercaptanen worden omgezet of 
zure onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
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Koolwaterstoffen, C8-12-, 
katalytisch kraken, chemisch 
geneutraliseerd; katalytisch 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
een fractie uit het katalytische 
kraakproces, welke een alkalische 
spoeling heeft ondergaan. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C8
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 130 °C 
tot 210 °C.)

649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P

Koolwaterstoffen, C8-12-, 
destillaten uit katalytische kraker; 
katalytisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
producten uit een katalytisch 
kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C8
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 140 °C 
tot 210 °C.)

649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P

Koolwaterstoffen, C8-12-, 
katalytisch gekraakt, chemisch 
geneutraliseerd, stankvrij 
gemaakt; katalytisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
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Nafta (aardolie), licht katalytisch 
gereformeerd; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 190 °C. Bevat een relatief 
groot deel aromatische en 
vertakte koolwaterstoffen. Deze 
stroom kan 10 of meer 
volumeprocenten benzeen 
bevatten.)

649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P

Nafta (aardolie), zwaar 
katalytisch gereformeerd; 
katalytisch veredelde nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
katalytisch reformeringsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
90 °C tot 230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P
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Destillaten (aardolie), katalytisch 
gereformeerde depentanisator-; 
katalytisch veredelde nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, afkomstig uit 
de destillatie van producten uit 
een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat 
voornamelijk uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C6, met een kooktraject 
van ongeveer −49 °C tot 63 °C.)

649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P

Koolwaterstoffen, C2-6-, 
verkregen uit C6-8-katalytische 
reformator; katalytisch veredelde 
nafta met laag kookpunt

649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P

Residuen (aardolie), katalytische 
C6-8-reformator; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complex residu, afkomstig 
uit de katalytische reformering 
van C6-8-grondstof. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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Nafta (aardolie), lichte katalytisch 
gereformeerde, aromaatvrij; 
katalytisch veredelde nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten uit 
een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C8, met een kooktraject 
van ongeveer 35 °C tot 120 °C. 
Bevat een relatief grote 
hoeveelheid vertakte 
koolwaterstoffen waarbij de 
aromatische bestanddelen zijn 
verwijderd.)

649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P

Destillaten (aardolie), 
topproducten van katalytisch 
gereformeerde door directe 
fractionering verkregen nafta; 
katalytisch veredelde nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de katalytische reformering van 
door directe fractionering 
verkregen nafta gevolgd door 
fractionering van de totale 
uitstroom. Bestaat uit verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C2 tot en met C6.)

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Aardolieproducten, hydrofiner-
powerformer-reformaten; 
katalytisch veredelde nafta met 
laag kookpunt

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
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(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen in 
een hydrofiner-powerformer-
proces, met een kooktraject van 
ongeveer 27 °C tot 210 °C.)

Nafta (aardolie), totaal bereik 
gereformeerde; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
de producten uit een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 230 °C.)

649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P

Nafta (aardolie), katalytisch 
gereformeerd; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
een katalytisch 
reformeringsproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 30 °C 
tot 220 °C. Bevat een relatief 
grote hoeveelheid aromatische en 
vertakte koolwaterstoffen. Deze 
stroom kan 10 of meer 
volumeprocenten benzeen 
bevatten.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Destillaten (aardolie), katalytisch 
gereformeerd met waterstof 
behandelde lichte fractie, C8-12-
aromatische fractie; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
alkylbenzenen, verkregen door de 
katalytische reformatie van 
aardolienafta. Bestaat 
voornamelijk uit alkylbenzenen, 
overwegend C8 tot en met C10, 
met een kooktraject van ongeveer 
160 °C tot 180 °C.)

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Aromatische koolwaterstoffen, 
C8-, afkomstig uit katalytische 
reformering; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P

Aromatische koolwaterstoffen, 
C7-12-, C8-rijk; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door afscheiding van 
de platina-reformaat-houdende 
fractie. Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12
(hoofdzakelijk C8) en kan niet-
aromatische koolwaterstoffen 
bevatten, beide met een 
kooktraject van ongeveer 130 °C 
tot 200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
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Gasoline, C5-11-, gestabiliseerd 
gereformeerd met hoog 
octaangehalte; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen met hoog 
octaangehalte die wordt 
verkregen door de katalytische 
dehydrogenering van een 
voornamelijk naftenen bevattende 
nafta. Bestaat voornamelijk uit 
aromaten en niet-aromaten, 
overwegend C5 tot en met C11, 
met een kooktraject van ongeveer 
45 °C tot 185 °C.)

649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P

Koolwaterstoffen, C7-12-, rijk aan 
C > 9--aromaten, zware fractie bij 
reformering; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door afscheiding uit de 
platina-reformaat-houdende 
fractie. Bestaat voornamelijk uit 
niet-aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 120 °C 
tot 210 °C, en uit aromatische 
koolwaterstoffen, C9 en groter.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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Koolwaterstoffen, C5-11-, rijk aan 
niet-aromaten, lichte fractie bij 
reformering; katalytisch 
veredelde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door afscheiding uit de 
platina-reformaat-houdende 
fractie. Bestaat voornamelijk uit 
niet-aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 125 °C, benzeen en tolueen.)

649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P

Bezinkselolie (aardolie), 
behandeld met kiezelzuur; 
bezinkselolie uit paraffinewas
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van bezinkselolie met kiezelzuur 
om sporenbestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit niet-
vertakte koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
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Nafta (aardolie), licht thermisch 
gekraakt; thermisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
thermisch kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C8, met een kooktraject 
van ongeveer −10 °C tot 130 °C.)

649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P

Nafta (aardolie), zwaar thermisch 
gekraakt; thermisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
een thermisch kraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C6 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
65 °C tot 220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
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Destillaten (aardolie), zware 
aromatische fractie; thermische 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
het thermisch kraken van ethaan 
en propaan. Deze bij hogere 
temperaturen kokende fractie 
bestaat voornamelijk uit C5-C7-
aromatische koolwaterstoffen met 
enige onverzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C5. 
Deze stroom kan benzeen 
bevatten, 

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P

Destillaten (aardolie), lichte 
aromatische fractie; thermisch 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt
(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
het thermisch kraken van ethaan 
en propaan. Deze bij lagere 
temperaturen kokende fractie 
bestaat voornamelijk uit C5-C7-
aromatische koolwaterstoffen met 
enige onverzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C5. 
Deze stroom kan benzeen 
bevatten.)

649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P

Destillaten (aardolie), 
naftaraffinaat afkomstig uit 
pyrolysaat, gasolinemenging; 
thermisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P
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(De complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
pyrolysefractionering bij 816 °C 
van nafta en raffinaat. Bestaat 
voornamelijk uit C9-
koolwaterstoffen, die koken bij 
ongeveer 204 °C.)

Aromatische koolwaterstoffen, 
C6-8-, naftaraffinaat verkregen uit 
pyrolysaat; thermisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de fractioneringspyrolyse bij 816 
°C van nafta en raffinaat. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C8, inclusief benzeen.)

649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P

Destillaten (aardolie), thermisch 
gekraakte nafta en gasolie; 
thermisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van thermisch 
gekraakte nafta en/of gasolie. 
Bestaat voornamelijk uit 
olefinische C5-koolwaterstoffen, 
met een kooktraject van ongeveer 
33 °C tot 60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
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Destillaten (aardolie), thermisch 
gekraakte nafta en gasolie, C5-
dimeer bevattend; thermisch 
gekraakte nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de extractieve destillatie van 
thermisch gekraakte nafta en/of 
gasolie. Bestaat voornamelijk uit 
C5-koolwaterstoffen, met enige 
gedimeriseerde C5-olefinen, met 
een kooktraject van ongeveer 
33 °C tot 184 °C.)

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Destillaten (aardolie), thermisch 
gekraakte nafta en gasolie, 
extractieve; thermisch gekraakte 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de extractieve destillatie van 
thermisch gekraakte nafta en/of 
gasolie. Bestaat uit paraffinische 
en olefinische koolwaterstoffen, 
overwegend isoamylenen zoals 2-
methyl-1-buteen en 2-methyl-2-
buteen, met een kooktraject van 
ongeveer 31 °C tot 40 °C.)

649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P

Destillaten (aardolie), lichte 
thermisch gekraakte, 
gedebutaniseerde aromatische; 
thermisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
producten van een thermisch 
kraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, hoofdzakelijk 
benzeen.)

Nafta (aardolie), lichte thermisch 
gekraakte, stankvrij gemaakt; 
thermisch gekraakte nafta met 
laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een aardoliedestillaat uit het 
thermisch kraken bij hoge 
temperatuur van zware 
oliefracties aan een 
stankverwijderingsproces om 
mercaptanen om te zetten. Bestaat 
voornamelijk uit aromaten, 
olefinen en verzadigde 
koolwaterstoffen en heeft een 
kooktraject van ongeveer 20 °C 
tot 100 °C.)

649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P

Nafta (aardolie), met waterstof 
behandeld zwaar; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C6 tot en met C13, 
met een kooktraject van ongeveer 
65 °C tot 230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Nafta (aardolie), met waterstof 
behandeld licht; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C11, 
met een kooktraject van ongeveer 
−20 °C tot 190 °C.)

649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P

Nafta (aardolie), met waterstof 
ontzwaveld licht; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een katalytisch 
waterstofontzwavelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C11, 
met een kooktraject van ongeveer 
−20 °C tot 190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
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Nafta (aardolie), met waterstof 
ontzwaveld zwaar; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een 
waterstofontzwavelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
90 °C tot 230 °C.)

649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P

Destillaten (aardolie), 
waterstofbehandelde 
middenfracties, tussenfracties; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van het 
waterstofbehandelingsproces van 
middendestillaat. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, voornamelijk 
C5 tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer 127 °C 
tot 188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
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Destillaten (aardolie), licht 
destillaat 
waterstofbehandelingsproces, 
laagkokend; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van het 
waterstofbehandelingsproces van 
licht destillaat. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C9, met een kooktraject 
van ongeveer 3 °C tot 194 °C.)

649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde zware nafta, 
deïsohexanisator-topproducten; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van de 
producten uit een 
waterstofbehandelingsproces van 
zware nafta. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C6, met een kooktraject 
van ongeveer −49 °C tot 68 °C.)

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P
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Solventnafta (aardolie), lichte 
aromatische, waterstofbehandeld; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C8 tot en met C10, 
met een kooktraject van ongeveer 
135 °C tot 210 °C.)

649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P

Nafta (aardolie), met waterstof 
ontzwavelde thermisch gekraakte 
lichte fractie; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van met waterstof 
ontzwaveld thermisch gekraakt 
destillaat. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C5 tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 23 °C 
tot 195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
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Nafta (aardolie), met waterstof 
behandelde lichte fractie, bevat 
cycloalkaan; gehydrogeneerde 
nafta met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van een aardoliefractie. 
Bestaat voornamelijk uit alkanen 
en cycloalkanen, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 190 °C.)

649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P

Nafta (aardolie), met stoom 
gekraakte zware fractie, 
gehydrogeneerd; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P

Nafta (aardolie), 
waterstofontzwaveld totaal 
bereik; gehydrogeneerde nafta 
met laag kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
waterstofontzwavelingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 30 °C 
tot 250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Nafta (aardolie), 
waterstofbehandelde lichte 
stoomgekraakte; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie, afkomstig 
uit een pyrolyseproces, met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 190 °C.)

649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P

Koolwaterstoffen, C4-12-, 
naftakraken, waterstofbehandeld; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van het 
product uit een 
naftastoomkraakproces gevolgd 
door katalytische selectieve 
hydrogenering van gomvormers. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
30 °C tot 230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P
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Solventnafta (aardolie), met 
waterstof behandelde lichte 
nafteenhoudende; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het behandelen 
van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit 
cycloparaffinische 
koolwaterstoffen, overwegend C6
en C7, met een kooktraject van 
ongeveer 73 °C tot 85 °C.)

649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P

Nafta (aardolie), stoomgekraakte 
lichte, gehydrogeneerd; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de scheiding en 
daaropvolgende hydrogenering 
van de producten van een 
stoomkraakproces om ethyleen te 
produceren. Bestaat voornamelijk 
uit verzadigde en onverzadigde 
paraffinen, cyclische paraffinen
en cyclische aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer 50 °C 
tot 200 °C. Het aandeel van 
benzeen-koolwaterstoffen kan 
oplopen tot 30 gewichtsprocenten 
en de stroom kan ook kleine 
hoeveelheden zwavel en 
geoxygeneerde verbindingen 
bevatten.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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Koolwaterstoffen, C6-11-, met 
waterstof behandeld, 
gedearomatiseerd; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als solventen die zijn 
onderworpen aan een behandeling 
met waterstof teneinde aromaten 
om te zetten in naftenen door 
katalytische hydrogenering.)

649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P

Koolwaterstoffen, C9-12-, met 
waterstof behandeld, 
gedearomatiseerd; 
gehydrogeneerde nafta met laag 
kookpunt

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als solventen die zijn 
onderworpen aan een behandeling 
met waterstof teneinde aromaten 
om te zetten in naftenen door 
katalytische hydrogenering.)

649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P

Stoddard-solvent; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een kleurloos geraffineerd 
aardoliedestillaat, vrij van ranzige 
of onaangename geuren, met een 
kooktraject van ongeveer 149 °C 
tot 205 °C.)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
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Aardgascondensaten (aardolie); 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, als vloeistof 
afgescheiden van aardgas in een 
oppervlakteseparator door middel 
van retrograde condensatie. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C20. Bij atmosferische 
temperatuur en druk vloeibaar.)

649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P

Aardgas (aardolie), ruw vloeibaar 
mengsel; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, als vloeistof 
afgescheiden van aardgas in een 
gasrecyclingsfabriek door 
processen als afkoeling en 
absorptie. Bestaat hoofdzakelijk 
uit verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
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Nafta (aardolie), licht 
waterstofgekraakt; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
waterstofkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 180 °C.)

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P

Nafta (aardolie), zwaar 
waterstofgekraakt; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
waterstofkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C 
tot 230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
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Nafta (aardolie), stankvrij 
gemaakt; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
een aardolienafta een 
stankverwijderend proces te laten 
ondergaan, waarbij mercaptanen 
worden omgezet of zure 
verontreinigingen worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer −10 °C 
tot 230 °C.)

649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P

Nafta (aardolie), met zuur 
behandeld; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat uit een 
zwavelzuurbehandelingsproces. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C7 tot en met C12, 
met een kooktraject van ongeveer 
90 °C tot 230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
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Nafta (aardolie), chemisch 
geneutraliseerd zwaar; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een behandelingsproces om zure 
materialen te verwijderen. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C6 tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 65 °C 
tot 230 °C.)

649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P

Nafta (aardolie), chemisch 
geneutraliseerd licht; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een behandelingsproces om zure 
materialen te verwijderen. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C4 tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
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Nafta (aardolie), katalytisch van 
was ontdaan; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
het katalytisch van was ontdoen 
van een aardoliefractie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 35 °C 
tot 230 °C.)

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P

Nafta (aardolie), licht 
stoomgekraakt; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de destillatie van de producten 
van een stoomkraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C11, 
met een kooktraject van ongeveer 
−20 °C tot 190 °C. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 10 of meer 
volumeprocenten benzeen.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
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Solventnafta (aardolie), licht 
aromatisch; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van aromatische 
stromen. Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C8 tot en met C10, 
met een kooktraject van ongeveer 
135 °C tot 210 °C.)

649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P

Aromatische koolwaterstoffen, 
C6-10-, met zuur behandeld, 
geneutraliseerd; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P

Destillaten (aardolie), C3-5, rijk 
aan 2-methyl-2-buteen; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C5, overwegend isopentaan en 3-
methyl-1-buteen. Bestaat uit 
verzadigde en onverzadigde 
koolwaterstoffen, C3 tot en met 
C5, overwegend 2-methyl-2-
buteen.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
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Destillaten (aardolie), 
gepolymeriseerde stoomgekraakte 
aardoliedestillaten, C5-12-fractie; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de destillatie van gepolymeriseerd 
stoomgekraakt aardoliedestillaat. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C12.)

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Destillaten (aardolie), 
stoomgekraakt, C5-12-fractie; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
organische verbindingen, 
verkregen door de destillatie van 
producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C5 tot en met C12.)

649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P

Destillaten (aardolie), 
stoomgekraakt, C5-10-fractie, 
gemengd met lichte 
stoomgekraakte aardolienafta-C5-
fractie; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P
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Extracten (aardolie), koudzuur, 
C4-6; nafta met laag kookpunt —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
organische verbindingen, 
gevormd door koudzuur-
installatie-extractie van 
verzadigde en onverzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, 
gewoonlijk C3 tot en met C6, 
voornamelijk pentanen en 
amylenen. Bestaat voornamelijk 
uit verzadigde en onverzadigde 
koolwaterstoffen, C4 tot en met 
C6, overwegend C5.)

649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P

Destillaten (aardolie), 
depentanisator-topproducten; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
een katalytisch gekraakte 
gasstroom. Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Residuen (aardolie), 
butaansplitterbodemfracties; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complex residu, afkomstig 
uit de destillatie van een 
butaanstroom. Bestaat uit 
alifatische koolwaterstoffen, 
overwegend C4 tot en met C6.)

649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P

Residuoliën (aardolie), 
deïsobutanisatortoren-; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complex residu, afkomstig 
uit de atmosferische destillatie 
van de butaan-butyleenstroom. 
Bestaat uit alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C6.)

649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P

Nafta (aardolie), totaal bereik 
verkookser-; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten uit 
een fluïde verkookser. Bestaat 
voornamelijk uit onverzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C15, met een 
kooktraject van ongeveer 43 °C 
tot 250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Nafta (aardolie), stoomgekraakte 
middelste fracties aromatische; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
de destillatie van producten uit 
een stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 130 °C 
tot 220 °C.)

649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P

Nafta (aardolie), met klei 
behandelde totaal bereik van 
direct door fractionering 
verkregen; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de behandeling van 
totaal bereik van direct door 
fractionering verkregen nafta met 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in filtratieproces waarbij 
aanwezige sporen van polaire 
verbindingen en onzuiverheden 
worden verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer −20 °C 
tot 220 °C.)

649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P

Nafta (aardolie), met klei 
behandelde lichte direct door 
fractionering verkregen; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van lichte direct 
door fractionering verkregen 
nafta met een natuurlijke of 
gemodificeerde klei, gewoonlijk 
in een filtratieproces waarbij 
sporen van aanwezige polaire 
verbindingen en onzuiverheden 
worden verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer 93 °C 
tot 180 °C.)

Nafta (aardolie), lichte 
stoomgekraakte aromatische; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C9, met een kooktraject 
van ongeveer 110 °C tot 165 °C.)

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P

Nafta (aardolie), lichte 
stoomgekraakte, van benzeen 
ontdaan; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, gevormd door 
destillatie van producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 80 °C 
tot 218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Nafta (aardolie), 
aromaathoudend; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Gasolie, pyrolyse, debutanisator-
bodemfracties; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de fractionering van 
depropanisator-bodemfracties. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C5.)

649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P

Nafta (aardolie), licht, stankvrij 
gemaakt; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
het onderwerpen van een 
aardoliedestillaat aan een 
stankverwijderend proces, 
waarbij mercaptanen worden 
omgezet of zure onzuiverheden 
worden verwijderd. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde en 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C3 tot en met C6, met 
een kooktraject van ongeveer 
−20 °C tot 100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
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Aardgascondensaten; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
afgescheiden en/of gecondenseerd 
uit aardgas tijdens transport en 
verzameld bij de putrand en/of de 
productie-, verzamel-, 
transmissie- en 
distributiepijplijnen in putten, 
gaszuiveraars, enz. Bestaat 
voornamelijk uit C2- tot en met 
C8-koolwaterstoffen.)

649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J

Destillaten (aardolie), nafta-
unifiner-stripper; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door het strippen van de 
producten uit de nafta-unifiner. 
Bestaat uit verzadigde alifatische 
koolwaterstoffen, overwegend C2
tot en met C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Nafta (aardolie), katalytisch 
gereformeerde lichte fractie, 
aromaatvrije fractie; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, overblijvend na 
verwijdering van aromatische 
verbindingen in een selectief 
absorptieproces uit katalytisch 
omgevormde lichte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit paraffinische en 
cyclische verbindingen, 
overwegend C5 tot en met C8, met 
een kooktraject van ongeveer 
66 °C tot 121 °C.)

649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P

Benzine; nafta met laag kookpunt 
— niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die 
voornamelijk is samengesteld uit 
paraffinen, cycloparaffinen, 
aromaat- en olefinehoudende 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C3 en kokend in het 
traject van 30 °C tot 260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromatische koolwaterstoffen, 
C7-8-, dealkyleringsproducten, 
destillatieresiduen; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P

Koolwaterstoffen, C4-6-, lichte 
fracties uit depentanisator, 
aromatische 
waterstofbehandelaar; nafta met 
laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de eerste fracties uit 
de depentanisatorkolom 
voorafgaand aan de 
waterstofbehandeling van de 
aromatische vullingen. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C6, hoofdzakelijk 
pentanen en pentenen, met een 
kooktraject van ongeveer 25 °C 
tot 40 °C.)

649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P

Destillaten (aardolie), door en 
door verhitte stoomgekraakte 
nafta, rijk aan C5; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
door en door verhitte 
stoomgekraakte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, C4 tot en met 
C6, overwegend C5.)

Extracten (aardolie), katalytisch 
gereformeerde lichte 
naftasolvent-; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, die wordt 
verkregen als het extract uit de 
solventextractie van een 
katalytisch gereformeerde 
aardoliefractie. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C7
en C8, met een kooktraject van 
ongeveer 100 °C tot 200 °C.)

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P

Nafta (aardolie), met waterstof 
ontzwavelde lichte, 
gedearomatiseerd; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
waterstofontzwavelde en 
gedearomatiseerde lichte 
aardoliefracties. Bestaat 
voornamelijk uit C7-paraffinen en 
cycloparaffinen en heeft een 
kooktraject van ongeveer 90 °C 
tot 100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta (aardolie), licht C5-rijk, 
stankvrij gemaakt; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een nafta uit aardolie aan een 
stankverwijderingsproces waarbij 
mercaptanen worden omgezet of 
zure onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
en C5, hoofdzakelijk C5, met een 
kooktraject van ongeveer −10 °C 
tot 35 °C.)

649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P

Koolwaterstoffen, C8-11-, 
naftakraken, tolueenfractie; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie uit 
voorgehydrogeneerde gekraakte 
nafta. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C8
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 130 °C 
tot 205 °C.)

649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P

Koolwaterstoffen, C4-11-, 
naftakraken; aromaatvrij; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit 
voorgehydrogeneerde gekraakte 
nafta na destillatieve scheiding 
van benzeen- en tolueenhoudende 
koolwaterstoffracties en een bij 
hogere temperaturen kokende 
fractie. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 30 °C 
tot 205 °C.)

Nafta (aardolie), lichte fracties 
door en door verhit, 
stoomgekraakt; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door fractionering van 
stoomgekraakte nafta na 
herwinning uit een 
warmtedoordrenkingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C4
tot en met C6, met een kooktraject 
van ongeveer 0 °C tot 80 °C.)

649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P

Destillaten (aardolie), C6-rijk; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de destillatie van 
een aardoliegrondstof. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C7, rijk aan C6, met een 
kooktraject van ongeveer 60 °C 
tot 70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 237
BIJLAGE XVII DG C I NL

Gasolie, pyrolyse, 
gehydrogeneerd, nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een destillatiefractie, verkregen 
na de hydrogenering van 
pyrolysegasolie, met een 
kooktraject van ongeveer 20 °C 
tot 200 °C.)

649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P

Destillaten (aardolie), 
stoomgekraakt, C8-12-fractie, 
gepolymeriseerd, lichte 
destillatiefracties; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van de 
gepolymeriseerde C8-12-fractie 
van stoomgekraakte 
aardoliedestillaten. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend C8
tot en met C12.)

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Extracten (aardolie), zware 
naftasolvent-, behandeld met klei; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een zwaar naftenisch 
aardoliesolventextract met 
bleekaarde. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C6 tot en met C10, met een 
kooktraject van ongeveer 80 °C 
tot 180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Nafta (aardolie), lichte 
stoomgekraakte, van benzeen 
ontdaan, thermisch behandeld; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen uit de 
behandeling en destillatie van 
gedebenzeneerde lichte 
stoomgekraakte nafta uit aardolie. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C12, met een 
kooktraject van ongeveer 95 °C 
tot 200 °C.)

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Nafta (aardolie), lichte 
stoomgekraakte, thermisch 
behandeld; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen verkregen uit de 
behandeling en destillatie van 
lichte stoomgekraakte nafta uit 
aardolie. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
en C6, met een kooktraject van 
ongeveer 35 °C tot 80 °C.)

649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P

Destillaten (aardolie), C7-9-, C8-
rijk, met waterstof ontzwaveld 
gedearomatiseerd; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
een lichte aardoliefractie, met 
waterstof ontzwaveld en 
gedearomatiseerd. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C7
tot en met C9, voornamelijk C8-
paraffinen en cycloparaffinen, 
met een kooktraject van ongeveer 
120 °C tot 130 °C.)

Koolwaterstoffen, C6-8-, 
gehydrogeneerde door sorptie 
gedearomatiseerde, 
tolueenraffinage; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen tijdens de sorpties van 
tolueen uit een 
koolwaterstoffractie uit gekraakte 
gasolie die behandeld is met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C6
tot en met C8, met een kooktraject 
van ongeveer 80 °C tot 135 °C.)

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Nafta (aardolie), met waterstof 
ontzwaveld totaal bereik uit 
verkookser; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door fractionering van 
met waterstof ontzwaveld 
verkookserdestillaat. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
tot en met C11, met een 
kooktraject van ongeveer 23 °C 
tot 196 °C.)

Nafta (aardolie), stankvrij 
gemaakte lichte; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het onderwerpen 
van een aardolienafta aan een 
stankverwijderingsproces waarbij 
mercaptanen worden omgezet of 
zure onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C5 tot en met C8, met een 
kooktraject van ongeveer 20 °C 
tot 130 °C.)

649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P

Koolwaterstoffen, C3-6-, rijk aan 
C5, stoomgekraakte nafta; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
stoomgekraakte nafta. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C3
tot en met C6, hoofdzakelijk C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Koolwaterstoffen, rijk aan C5, 
bevat dicyclopentadieen; nafta 
met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van de 
producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend C5
en dicyclopentadieen, met een 
kooktraject van ongeveer 30 °C 
tot 170 °C.)

649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakte lichte, 
aromatisch; nafta met laag 
kookpunt — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de destillatie van 
de producten van stoomkraken of 
vergelijkbare processen, na 
verwijdering van de zeer lichte 
producten, resulterend in een 
residu dat begint met 
koolwaterstoffen groter dan C5. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C5, 
kokend boven ongeveer 40 °C.)

649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P

Koolwaterstoffen, C ≥ 5-, rijk aan 
C5-6; nafta met laag kookpunt —
niet gespecificeerd

649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Koolwaterstoffen, rijk aan C5; 
nafta met laag kookpunt — niet 
gespecificeerd

649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatische koolwaterstoffen, 
C8-10-; lichte olie , hoogkokende 
fractie

649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Destillaten (aardolie), licht 
katalytisch gekraakte; gekraakte 
gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C9 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 400 °C. Bevat een relatief 
grote hoeveelheid bicyclische 
aromatische koolwaterstoffen.)

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9

Destillaten (aardolie), 
middenfractie katalytisch 
gekraakt; gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van producten van een 
katalytisch kraakproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C30, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 450 °C. Bevat een relatief 
grote hoeveelheid tricyclische 
aromatische koolwaterstoffen.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destillaten (aardolie), licht 
thermisch gekraakt; gekraakte 
gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
een thermisch kraakproces. 
Bestaat voornamelijk uit 
onverzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C10 tot en met C22, 
met een kooktraject van ongeveer 
160 °C tot 370 °C.)

649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8

Destillaten (aardolie), 
waterstofontzwavelde lichte 
fractie katalytisch gekraakt; 
gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van lichte katalytisch 
gekraakte destillaten met 
waterstof, om organisch zwavel 
om te zetten in waterstofsulfide, 
dat wordt verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend C9
tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 400 °C. Bevat een relatief 
grote hoeveelheid bicyclische 
aromatische koolwaterstoffen.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destillaten (aardolie), lichte 
stoomgekraakte nafta; gekraakte 
gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de meervoudige destillatie van 
producten uit een 
stoomkraakproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C10 tot en met C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9

Destillaten (aardolie), gekraakte 
stoomgekraakte 
aardoliedestillaten; gekraakte 
gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
het destilleren van gekraakt 
stoomgekraakt destillaat en/of 
fractioneringsproducten daarvan. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C10 tot polymeren 
met klein molecuulgewicht.)

649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3

Gasoliën (aardolie), 
stoomgekraakt; gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de destillatie van producten van 
een stroomkraakproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C9, met een kooktraject 
van ongeveer 205 °C tot 400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Destillaten (aardolie), met 
waterstof ontzwavelde thermisch 
gekraakte middenfractie; 
gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
fractionering van met waterstof 
ontzwavelde thermische 
krakerdestillaatgrondstoffen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C11 tot en met C25, met een 
kooktraject van ongeveer 205 °C 
tot 400 °C.)

649-443-00-7 285-50 5 -6 85116-53-6

Gasoliën (aardolie), thermisch 
gekraakt, met water ontzwaveld; 
gekraakte gasolie

649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9

Residuen (aardolie), 
gehydrogeneerde met stoom 
gekraakte nafta-; gekraakte
gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een residufractie uit 
de destillatie van met waterstof 
behandelde met stoom gekraakte 
nafta. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot 350 °C.)

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
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Residuen (aardolie), 
stoomgekraakte naftadestillatie; 
gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een 
kolombodemfractie uit de 
scheiding van uitstromen uit het 
stoomkraken van nafta bij hoge 
temperatuur. Heeft een 
kooktraject van ongeveer 147 °C 
tot 300 °C en vormt een voltooide 
olie met een viscositeit van 
18 10-6 m².s-1 bij 50 °C.)

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9

Destillaten (aardolie), katalytisch 
gekraakte lichte fracties, 
thermisch gedesintegreerd; 
gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de destillatie van 
producten uit een katalytisch 
kraakproces en die is gebruikt als 
een warmteoverdrachtsvloeistof. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen met een 
kooktraject van ongeveer 190 °C 
tot 340 °C. Deze stroom bevat 
waarschijnlijk organische 
zwavelverbindingen.)

649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Residuen (aardolie), 
stoomgekraakte uitputtend 
verhitte nafta; gekraakte gasolie

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als residu uit de 
destillatie van stoomgekraakte 
uitputtend verhitte nafta, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C 
tot 350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gasoliën (aardolie), lichte
vacuüm-, thermisch gekraakt met 
waterstof ontzwaveld; gekraakte 
gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door katalytische 
verwijdering van zwavel-
waterstofgroepen uit thermisch 
gekraakte lichte vacuümaardolie-
fracties. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C14 tot en met C20, met een 
kooktraject van ongeveer 270 °C 
tot 370 °C.)

649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5

Destillaten (aardolie), met 
waterstof ontzwaveld middelste 
verkookser-; gekraakte gasolie
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door fractionering van 
met waterstof ontzwavelde 
verkookserdestillaatuitgangs-
stoffen. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C12 tot en met C21, met een 
kooktraject van ongeveer 200 °C 
tot 360 °C.)

649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0

Destillaten (aardolie), zware 
stoomgekraakte, gekraakte 
gasolie

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5



7524/8/06 REV 8 CS/lg/mm 248
BIJLAGE XVII DG C I NL

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door destillatie van 
stoomgekraakte zware residuen. 
Bestaat voornamelijk uit in hoge 
mate gealkyleerde zware 
aromatische koolwaterstoffen, 
met een kooktraject van ongeveer 
250 °C tot 400 °C.)

Destillaten (aardolie), zwaar 
waterstofgekraakt; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
destillatie van de producten van 
een waterstofkraakproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C39, met een 
kooktraject van ongeveer 260 °C 
tot 600 °C.)

649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L

Destillaten (aardolie), 
solventgeraffineerde zware 
paraffinische; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C.)

649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L

Destillaten (aardolie), 
solventgeraffineerde lichte 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat uit een 
solventextractieproces. Bestaat 
voornamelijk uit verzadigde 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C.)

Residuoliën (aardolie), 
solventgedeasfalteerd; basisolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
de solventoplosbase fractie bij het
C3-C4-solventdeasfalteren van een 
residu. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25, en kookt boven 
ongeveer 400 °C.)

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L

Destillaten (aardolie), met solvent 
geraffineerde zware 
nafteenhoudende fractie; basisolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het raffinaat van een 
solventextractieproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en levert een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
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Destillaten (aardolie), 
solventgeraffineerde lichte 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het raffinaat uit een 
solventextractieproces. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L

Residuoliën (aardolie), 
solventgeraffineerd; basisolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
de in solvent onoplosbare fractie 
van solventraffinering van een 
residu met behulp van een polair 
organisch solvent zoals fenol of 
furfural. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25, en kookt boven 
ongeveer 400 °C.)

649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L

Destillaten (aardolie), met klei 
behandelde zware 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in een contact- of een 
filtratieproces waarbij sporen van 
polaire verbindingen en 
aanwezige onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

Destillaten (aardolie), met klei 
behandelde lichte 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met een 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in een contact- of een 
filtratieproces waarbij sporen van 
polaire verbindingen en 
aanwezige onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
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Residuoliën (aardolie), met klei 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een residu-olie 
met een natuurlijke of 
gemodificeerde klei in een 
contact- of een filtratieproces om 
sporen van polaire verbindingen 
en aanwezige onzuiverheden te 
verwijderen. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25, en kookt boven 
ongeveer 400 °C.)

649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L

Destillaten (aardolie), met klei 
behandeld zware 
nafteenhoudende fractie; basisolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen uit 
de behandeling van een 
aardoliefractie met een 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in een contact- of een 
filtratieproces waarbij sporen van 
polaire verbindingen en 
aanwezige onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van minstens 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L

Destillaten (aardolie), met klei 
behandelde lichte 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door behandeling van 
een aardoliefractie met een 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in een contact- of een 
filtratieproces waarbij sporen van 
polaire verbindingen en 
aanwezige onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde zware 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde lichte 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling
van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde zware 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Destillaten (aardolie), met 
waterstof behandelde lichte 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane lichte 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de verwijdering 
van normale paraffinen uit een 
aardoliefractie door 
solventkristallisatie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C.)

649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L

Residuoliën (aardolie), met 
waterstof behandeld; basisolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
behandeling van een 
aardoliefractie met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C25, en 
kookt boven ongeveer 400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
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Residuoliën (aardolie), met 
solvent van was ontdaan; 
basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de verwijdering van lange 
koolwaterstoffen met vertakte 
ketens uit een residuolie door 
middel van solventkristallisatie. 
Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend groter dan C25, en 
kookt boven ongeveer 400 °C.)

649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane zware 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door verwijdering van 
normale paraffinen uit een 
aardoliefractie door 
solventkristallisatie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die niet minder is dan 19 10-6

m².s-1 bij 40 °C. Bevat relatief 
weinig normale paraffinen.)

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane lichte 
nafteenhoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door verwijdering van 
normale paraffinen uit een 
aardoliefractie door 
solventkristallisatie. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door verwijdering van 
normale paraffinen uit een 
aardoliefractie door 
solventkristallisatie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die niet minder is dan 19 10-6

m².s-1 bij 40 °C.)

649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Nafteenhoudende oliën (aardolie), 
katalytisch van was ontdane 
zware; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
wasverwijderend proces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

Nafteenhoudende oliën (aardolie), 
katalytisch van was ontdane 
lichte; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
wasverwijderend proces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L

Paraffinehoudende oliën 
(aardolie), katalytisch van was 
ontdane zware; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
wasverwijderend proces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
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Paraffineoliën (aardolie), 
katalytisch van was ontdane 
lichte; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
wasverwijderend proces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die kleiner is dan 19 10-6 m².s-1

bij 40 °C.)

649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L

Nafteenhoudende oliën (aardolie), 
complexe van was ontdane zware; 
basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door verwijdering van 
niet-vertakte 
paraffinekoolwaterstoffen als 
vaste stof door behandeling met 
een agens zoals ureum. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
die minstens 19 10-6 m².s-1 is bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L

Nafteenoliën (aardolie), complexe 
van was ontdane lichte; basisolie 
— niet gespecificeerd

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een katalytisch 
wasverwijderingsproces. Bestaat 
uit koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
lager dan 19 10-6 m².s-1 bij 40 °C. 
Bevat naar verhouding weinig 
gewone paraffinen.)

Smeeroliën (aardolie), C20-50-, 
met waterstof behandelde uit 
neutrale olie verkregen, hoge 
viscositeit; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van lichte 
vacuümgasolie, zware 
vacuümgasolie en 
solventgedeasfalteerde residuolie 
met waterstof in de aanwezigheid 
van een katalysator in een proces 
met twee fasen met tussen de 
fasen in verwijdering van was. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van ongeveer 112 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Smeeroliën (aardolie), C15-30-, 
met waterstof behandelde uit 
neutrale olie verkregen; basisolie 
— niet gespecificeerd

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van lichte 
vacuümgasolie en zware 
vacuümgasolie met waterstof in 
de aanwezigheid van een 
katalysator in een proces met 
twee fasen met tussen de fasen in 
verwijdering van was. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van ongeveer 15 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

Smeeroliën (aardolie), C20-50-, uit 
met waterstof behandelde 
neutrale olie verkregen; basisolie 
— niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
de behandeling van lichte 
vacuümgasolie, zware 
vacuümgasolie en 
solventgedeasfalteerde residuolie 
met waterstof in de aanwezigheid 
van een katalysator in twee fasen 
met tussen de fasen in 
verwijdering van was. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van ongeveer 32 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat een relatief grote 
hoeveelheid verzadigde 
koolwaterstoffen.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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Smeeroliën; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit solventextractie- en 
wasverwijderingsprocessen. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde C15-50-
koolwaterstoffen.)

649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L

Destillaten (aardolie), complexe 
van was ontdane zware
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het verwijderen 
van was uit een zwaar 
paraffinehoudend destillaat. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
groter dan of gelijk aan 19 10-6

m².s-1 bij 40 °C. Bevat relatief 
weinig normale paraffinen.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
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Destillaten (aardolie), complexe 
van was ontdane lichte 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door het verwijderen 
van was uit een licht 
paraffinehoudend destillaat. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C12 tot en met C30, en vormt een
voltooide olie met een viscositeit 
kleiner dan 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C. Bevat relatief weinig 
normale paraffinen.)

649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane zware 
paraffinehoudende, met klei 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door behandeling van 
van was ontdaan zwaar 
paraffinehoudend destillaat met 
een neutrale of gemodificeerde 
klei in een contact- of een 
filtratieproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
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Koolwaterstoffen, C20-50-, met 
solvent van was ontdane zware 
paraffinehoudende, met waterstof 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de behandeling van 
van was ontdaan zwaar 
paraffinehoudend destillaat met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50.)

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane lichte 
paraffinehoudende, met klei 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die overblijft uit 
de behandeling van van was 
ontdaan licht paraffinehoudend 
destillaat met natuurlijke of 
gemodificeerde klei in hetzij een 
contact- dan wel een 
filtratieproces. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
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Destillaten (aardolie), met solvent 
van was ontdane lichte 
paraffinehoudende, met waterstof 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de behandeling van 
een van was ontdaan licht 
paraffinehoudend destillaat met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30.)

649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L

Residuoliën (aardolie), met water 
behandeld en met oplosmiddel 
van was ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L

Residuoliën (aardolie), 
katalytisch van was ontdaan; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L

Destillaten (aardolie), van was 
ontdane zware 
paraffinehoudende, met waterstof 
behandeld; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de intensieve 
behandeling van een van was 
ontdaan destillaat door 
hydrogenering in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C25 tot en met C39, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit van ongeveer
44 10-6 m².s-1 bij 50 °C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
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Destillaten (aardolie), van was 
ontdane paraffinehoudende lichte, 
met waterstof behandeld; 
basisolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een intensieve 
behandeling van een van was 
ontdaan destillaat door 
hydrogenering in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
verzadigde koolwaterstoffen, 
overwegend C21 tot en met C29, 
en vormt een voltooide olie met 
een viscositeit van ongeveer 
13 10-6 m².s-1 bij 50 °C.)

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L

Destillaten (aardolie), 
waterstofgekraakte 
solventgeraffineerde, van was 
ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling van 
vloeibare koolwaterstoffen die 
wordt verkregen door 
herkristallisatie van van was 
ontdane waterstofgekraakte 
solventgeraffineerde 
aardoliedestillaten.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
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Destillaten (aardolie), solvent 
geraffineerde nafteenhoudende 
lichte, waterstofbehandeld; 
basisolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een aardoliefractie met 
waterstof in aanwezigheid van 
een katalysator en verwijdering 
van de aromatische 
koolwaterstoffen door 
solventextractie. Bestaat 
voornamelijk uit naftenische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
tussen 13 en 15 10-6 m².s-1 bij 
40 °C.)

649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L

Smeeroliën (aardolie) C17-35-, 
solventgeëxtraheerd, van was 
ontdaan, met water behandeld; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Smeeroliën (aardolie) met 
waterstof gekraakte niet-
aromatische met solvent 
gedeparaffineerde; basisolie —
niet gespecificeerd

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Residu-oliën (aardolie), met 
waterstof gekraakte met zuur 
behandeld met solvent van was 
ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de verwijdering 
van paraffinen met solvent uit het 
residu van de destillatie van met 
zuur behandelde, met waterstof 
gekraakte zware paraffinen, 
kokend ongeveer boven 380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Paraffineoliën (aardolie), 
solventgeraffineerde van was 
ontdane zware; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit zwavelhoudende 
paraffinehoudende ruwe olie. 
Bestaat voornamelijk uit een 
solventgeraffineerde 
gedeparaffineerde smeerolie met 
een viscositeit van 65 10-6 m².s-1

bij 50 °C.)

649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L

Smeeroliën (aardolie), basisoliën, 
paraffinehoudende; basisolie —
niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door raffinage van 
ruwe olie. Bestaat voornamelijk 
uit aromaten, naftenen en 
paraffinen en vormt een voltooide 
olie met een viscositeit van 
23 10-6 m².s-1 bij 40 °C.)

649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L

Koolwaterstoffen, met waterstof 
gekraakte paraffinehoudende 
destillatieresiduen, met solvent 
van was ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Koolwaterstoffen, C20-50-, 
residuolie hydrogenering 
vacuümdestillaat; basisolie —
niet gespecificeerd

649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L

Destillaten (aardolie), 
solventgeraffineerde met 
waterstof behandelde zware 
fracties, gehydrogeneerd; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destillaten (aardolie), met solvent 
gezuiverd met waterstof gekraakt 
lichte; basisolie — niet 
gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
dearomatisering met solvent van 
het residu van met waterstof 
gekraakte aardolie. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C18 tot en met C27, met een 
kooktraject van ongeveer 370 °C 
tot 450 °C.)

649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L

Smeeroliën (aardolie), C18-40, met 
solvent van was ontdaan 
waterstofgekraakt uit destillaat 
verkregen; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
deparaffinering met solvent van 
het destillatieresidu van 
waterstofgekraakte aardolie. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C18 tot en met C40, met een 
kooktraject van ongeveer 370 °C 
tot 550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Smeeroliën (aardolie), C18-40-, 
met solvent van was ontdaan 
verkregen uit gehydrogeneerd 
raffinaat; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen door 
deparaffinering met solvent van 
het gehydrogeneerde raffinaat dat 
wordt verkregen door 
solventextractie van een met 
waterstof behandeld 
aardoliedestillaat. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C18 tot en met C40, met een 
kooktraject van ongeveer 370 °C 
tot 550 °C.)

649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Koolwaterstoffen, C13-30-, rijk aan 
aromaten, met solvent 
geëxtraheerd naftenisch destillaat; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L

Koolwaterstoffen, C16-32-, rijk aan 
aromaten, met solvent 
geëxtraheerd naftenisch destillaat; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L

Koolwaterstoffen, C37-68-, van 
was en asfalt ontdane met 
waterstof behandelde 
vacuümdestillatieresiduen; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Koolwaterstoffen, C37-65-, met 
waterstof behandelde van asfalt 
ontdane 
vacuümdestillatieresiduen; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Destillaten (aardolie), 
waterstofgekraakte 
solventgezuiverde lichte fractie; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de 
solventbehandeling van een 
destillaat van met waterstof 
gekraakte aardoliedestillaten. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C18 tot en met C27, met een 
kooktraject van ongeveer 370 °C 
tot 450 °C.)

Destillaten (aardolie), 
solventgezuiverde 
gehydrogeneerde zware fractie; 
basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een gehydrogeneerd 
aardoliedestillaat met een solvent. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C19 tot en met C40, met een 
kooktraject van ongeveer 390 °C 
tot 550 °C.)

649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L

Smeeroliën (aardolie) C18-27-, 
waterstofgekraakt met solvent 
van was ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L

Koolwaterstoffen, C17-30-, 
waterstofbehandeld 
solventgedeasfalteerd residu van 
de atmosferische destillatie, lichte 
destillatiefracties; basisolie —
niet gespecificeerd

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de eerste fracties uit 
de vacuümdestillatie van de 
vloeistoffen die worden 
verkregen bij de behandeling van 
een solventgedeasfalteerd 
kleverig residu met waterstof in 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C17 tot en met C30, met een 
kooktraject van ongeveer 300 °C 
tot 400 °C. Vormt een voltooide 
olie met een viscositeit van 
4 10-6 m².s-1 bij ongeveer 100 °C.)

Koolwaterstoffen, C17-40-, 
waterstofbehandeld 
solventgedeasfalteerd 
destillatieresidu, lichte 
vacuümdestillatiefracties; 
basisolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de eerste fracties uit 
de vacuümdestillatie van de 
vloeistoffen die worden 
verkregen door de katalytische 
behandeling met waterstof van 
een met solvent gedeasfalteerd 
kleverig residu met een viscositeit 
van 8 10-6 m².s-1 bij ongeveer 
100 °C. Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C17 tot en met C40, met een 
kooktraject van ongeveer 300 °C 
tot 500 °C.)

649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Koolwaterstoffen, C13-27-, 
solventgeëxtraheerde lichte 
naftenische; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door extractie van de 
aromaten uit een licht naftenisch 
destillaat met een viscositeit van 
9,5 10-6 m².s-1 bij 40 °C. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C13 tot en met C27, met een 
kooktraject van ongeveer 240 °C 
tot 400 °C.)

Koolwaterstoffen, C14-29-, 
solventgeëxtraheerde lichte 
naftenische; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door extractie van de 
aromaten uit een licht naftenisch 
destillaat met een viscositeit van 
16 10-6 m².s-1 bij 40 °C. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C14 tot en met C29, met een 
kooktraject van ongeveer 250 °C 
tot 425 °C.)

649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L

Koolwaterstoffen, C27-42-, 
gedearomatiseerd; basisolie —
niet gespecificeerd

649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Koolwaterstoffen, C17-30-, met 
waterstof behandelde destillaten, 
lichte destillatiefracties; basisolie 
— niet gespecificeerd

649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L

Koolwaterstoffen, C27-45-, 
naftenische vacuümdestillatie; 
basisolie — niet gespecificeerd

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Koolwaterstoffen, C27-45-, 
gedearomatiseerd; basisolie —
niet gespecificeerd

649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Koolwaterstoffen, C20-58-, met 
waterstof behandeld; basisolie —
niet gespecificeerd

649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Koolwaterstoffen, C27-42-, 
naftenisch; basisolie — niet 
gespecificeerd

649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Residuoliën (aardolie), behandeld 
met koolstof en met solvent van 
was ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van met solvent van was ontdane 
residuoliën uit aardolie met 
geactiveerde kool teneinde sporen 
van polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen.)

649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L

Residuoliën (aardolie), behandeld 
met klei en met solvent van was 
ontdaan; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van met solvent van was ontdane 
residuoliën uit aardolie met 
bleekaarde teneinde sporen van 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Smeeroliën (aardolie) C25, 
solventgeëxtraheerd, 
gedeasfalteerd, van was ontdaan, 
gehydrogeneerd; basisolie — niet 
gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
en hydrogenering van 
vacuümdestillatieresiduen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
groter dan C25, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van 32 10-6 m².s-1 tot 
37 10-6 m².s-1 bij 100 °C.)

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Smeeroliën (aardolie) C17-32-, 
solventgeëxtraheerd, van was 
ontdaan, gehydrogeneerd; 
basisolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
en hydrogenering van 
atmosferische destillatieresiduen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C17 tot en met C32, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van 17 10-6 m².s-1 tot 
23 10-6 m².s-1 bij 40 °C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Smeeroliën (aardolie) C20-35-, 
solventgeëxtraheerd, van was 
ontdaan, gehydrogeneerd; 
basisolie — niet gespecificeerd
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
en hydrogenering van 
atmosferische destillatieresiduen. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C35, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van 37 10-6 m².s-1 tot 
44 10-6 m².s-1 bij 40 °C.)

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Smeeroliën (aardolie) C24-50-, 
solventgeëxtraheerd, van was 
ontdaan, gehydrogeneerd; 
basisolie — niet gespecificeerd

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
en hydrogenering van residuen 
van atmosferische destillatie. 
Bestaat voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C24 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
tussen 16 10-6 m².s-1 en 
75 10-6 m².s-1 bij 40 °C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Extracten (aardolie), zware 
nafteenhoudende 
destillaatsolvent-, 
aromaatconcentraat; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

(Een aromatisch concentraat, 
verkregen door het toevoegen van 
water aan zwaar nafteenhoudend 
destillaatsolventextract en 
extractiesolvent.)

649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L

Extracten (aardolie), 
solventgeraffineerde zware 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen, verkregen als 
het extract van de herextractie 
van solventgeraffineerd zwaar 
paraffinehoudend destillaat. 
Bestaat uit verzadigde en 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50.)

649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L

Extracten (aardolie), zware 
paraffinehoudende destillaten, 
solventgedeasfalteerd; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het extract van een 
solventextractie van zwaar 
paraffinehoudend destillaat.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extracten (aardolie), zware 
nafteenhoudende 
destillaatsolvent-, met waterstof 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door de behandeling 
van een solventextract van zwaar 
nafteenhoudend destillaat met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
van ten minste 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C.)

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L

Extracten (aardolie), zware 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, met waterstof 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de behandeling van 
een solventextract van zwaar 
paraffinehoudend destillaat met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C21 tot en met C33, met een 
kooktraject van ongeveer 350 °C 
tot 480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extracten (aardolie), lichte 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, met waterstof 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
gevormd door de behandeling van 
een solventextract van licht 
paraffinehoudend destillaat met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C17 tot en met C26, met een 
kooktraject van ongeveer 280 °C 
tot 400 °C.)

649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L

Extracten (aardolie), 
waterstofbehandelde 
paraffinehoudende lichte 
destillaatsolvent-; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als het extract uit 
solventextractie van 
tussendestillaat van 
paraffinehoudend topsolvent dat 
is behandeld met waterstof in de 
aanwezigheid van een katalysator. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C16 tot en met C36.)

649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L

Extracten (aardolie), 
nafteenhoudende lichte 
destillaatsolvent-, 
waterstofontzwaveld; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door behandeling van 
het, uit een solventextractieproces 
verkregen, extract met waterstof 
in de aanwezigheid van een 
katalysator onder omstandigheden 
die primair gericht zijn op de 
verwijdering van 
zwavelverbindingen. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C30. Deze stroom 
bevat waarschijnlijk 5 of meer 
gewichtsprocenten aromatische 
koolwaterstoffen met vier- tot 
zesvoudig gecondenseerde 
ringen.)

Extracten (aardolie), 
paraffinehoudende lichte 
destillaatsolvent-, zuurbehandeld; 
aromatisch extract van destillaat 
(bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een fractie uit de 
destillatie van een extract uit de 
solventextractie van lichte 
paraffinehoudende topdestillaten 
uit aardolie dat is onderworpen 
aan een zuivering met 
zwavelzuur. Bestaat voornamelijk 
uit aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C16 tot en met C32.)

649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L

Extracten (aardolie), 
paraffinehoudende lichte 
destillaatsolvent-, 
waterstofontzwaveld; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
van een paraffinehoudend licht 
destillaat en wordt behandeld met 
waterstof om organische zwavel 
om te zetten in waterstofsulfide 
dat wordt verwijderd. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C40, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
groter dan 10 10-5 m².s-1 bij 
40 °C.)

Extracten (aardolie), lichte 
vacuümgasoliesolvent-, 
waterstofbehandeld; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
uit lichte vacuümgasoliën uit 
aardolie en behandeld met 
waterstof in de aanwezigheid van 
een katalysator. Bestaat 
voornamelijk uit aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C13 tot en met C30.)

649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L

Extracten (aardolie), zware 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, met klei 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de behandeling van 
een aardoliefractie met een 
natuurlijke of gemodificeerde klei 
in een contact- of een 
filtratieproces waarbij sporen van 
polaire verbindingen en 
aanwezige onzuiverheden worden 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C20 tot en met C50. 
Deze stroom bevat waarschijnlijk 
5 of meer gewichtsprocenten 
aromatische koolwaterstoffen met 
vier- tot zesvoudig 
gecondenseerde ringen.)

Extracten (aardolie), zware 
nafteenhoudende 
destillaatsolvent-, 
waterstofontzwaveld; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)
(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit de 
aardoliegrondstof door 
behandeling met waterstof om 
organische zwavel om te zetten in 
waterstofsulfide dat wordt 
verwijderd. Bestaat voornamelijk 
uit koolwaterstoffen, overwegend
C15 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
groter dan 19 10-6 m².s-1 bij 
40 °C.)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Extracten (aardolie), met solvent 
van was ontdane zware 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, 
waterstofontzwaveld; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen uit een met solvent van 
was ontdane aardoliegrondstof 
door behandeling met waterstof 
om organische zwavel om te 
zetten in waterstofsulfide dat 
wordt verwijderd. Bestaat 
voornamelijk uit 
koolwaterstoffen, overwegend 
C15 tot en met C50, en vormt een 
voltooide olie met een viscositeit 
groter dan 19 10-6 m².s-1 bij 40 
°C.)

Extracten (aardolie), lichte 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, met koolstof 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een fractie uit de 
destillatie van een extract dat is 
herwonnen door solventextractie 
van het lichte paraffinehoudende 
bij aftoppen verkregen 
aardoliedestillaat, behandeld met 
geactiveerde kool teneinde sporen 
van polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bevat voornamelijk aromatische 
koolwaterstoffen, overwegend 
C16 tot en met C32.)

649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L

Extracten (aardolie), lichte 
paraffinehoudende 
destillaatsolvent-, met klei 
behandeld; aromatisch extract van 
destillaat (bewerkt)

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als een fractie uit de 
destillatie van een extract 
teruggewonnen door 
solventextractie van lichte 
paraffinehoudende afgetopte 
aardoliedestillaten, behandeld met 
bleekaarde teneinde sporen van 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C16 tot en met C32.)

Extracten (aardolie), lichte 
vacuüm-, gasoliesolvent-, 
behandeld met koolstof; 
aromatisch extract van destillaat 
(bewerkt)

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
van lichte vacuümgasolie uit 
aardolie, behandeld met 
geactiveerde kool teneinde sporen 
van polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C13 tot en met C30.)

649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Extracten (aardolie), lichte 
vacuümgasoliesolvent-, 
behandeld met klei; aromatisch 
extract van destillaat (bewerkt)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen door solventextractie 
van lichte vacuümgasoliën uit 
aardolie, behandeld met 
bleekaarde teneinde sporen van 
polaire bestanddelen en 
onzuiverheden te verwijderen. 
Bestaat voornamelijk uit 
aromatische koolwaterstoffen, 
overwegend C13 tot en met C30.)

Bezinkselolie (aardolie); 
bezinkselolie 

(Een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt 
verkregen als de oliefractie uit 
een solventolieverwijderings- of 
een wasuitzwetingsproces. 
Bestaat voornamelijk uit vertakte 
koolwaterstoffen, overwegend 
C20 tot en met C50.)

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L

Bezinkselolie (aardolie), met 
water behandeld; bezinkselolie 

649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Vuurvaste keramische vezels; 
vezels voor speciale toepassingen, 
met uitzondering van de in bijlage I 
bij Richtlijn 67/548/EEG 
genoemde; kunstmatige (silicaat) 
glasvezels met een willekeurige 
oriëntatie en een gehalte aan alkali-
en aardalkali-oxiden 
(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) 
van ten hoogste 18 
gewichtspercenten

650-017-00-8 R
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Aanhangsel 3 
Punt 29 — Mutagene stoffen: categorie 1
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Aanhangsel 4
Punt 29 — Mutagene stoffen: categorie 2

Stoffen Catalogus-
nummer

EG-nummer CAS-
nummer

Nota’s

Hexamethylfosforzuurtriamide; 
hexamethylfosforamide

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9

Diëthylsulfaat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

Kaliumdichromaat 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9

Ammoniumdichromaat 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5

Natriumdichromaat 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9

Natriumdichromaat, dihydraat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Chromyldichloride 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

Kaliumchromaat 024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

Natriumchromaat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

Cadmiumfluoride 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cadmiumchloride 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Butaan met ≥ 0,1 % butadieen 
(203-450-8) 1

203-448-7 1 106-97-8 1

Isobutaan met ≥ 0,1 % butadieen 
(203-450-8) 2

601-004-01-8

20-857-2 2 75-28-5 2

C, S
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1,3-Butadieen; buta-1,3-dieen 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

Benzoapyreen; 
benzod,e,fchryseen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Ethyleenoxide; oxiran 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propyleenoxide; 1,2-
epoxypropaan; methyloxiraan

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

2,2'-Bioxirane; 1,2:3,4-
diepoxybutaan

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

Methylacrylamidomethoxyacetaat 
(bevatttende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

Methylacrylamidoglycolaat 
(bevattende ≥ 0,1 % acrylamide)

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2

Ethyleenimine; aziridine 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

1,3,5,-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-
triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion; 
TGIC

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

Acrylamide 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

1,3,5-Tris-(2S en 2R)-2,3-
epoxypropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Aanhangsel 5
Punt 30 — Voor de voortplanting giftige stoffen: categorie 1

Stoffen Catalogus-
nummer

EG-nummer CAS-
nummer

Nota’s

Koolmonoxide 006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

Loodhexafluorsilicaat 009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

Loodverbindingen met 
uitzondering van de in deze 
bijlage met name genoemde

082-001-00-6

Loodalkylen 082-002-00-1

Loodazide 082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

Loodchromaat 082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6

Looddi(acetaat) 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Triloodbis(orthofosfaat) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Loodacetaat, basisch 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Lood(II)methaansulfonaat 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Loodsulfochromaat geel
(Deze stof staat beschreven in de 
Colour Index onder het Colour 
Index Constitution Number C.I. 
77603.)

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2

Loodchromaatmolybdaatsulfaat 
rood
(Deze stof staat beschreven in de 
Colour Index onder het Colour 
Index Constitution Number C.I. 
77605.)

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8
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Loodhydrogeenarsenaat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

1,2-Dibroom-3-chloorpropaan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

2-Broompropaan 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

Warfarine; 4-hydroxy-3-(3-oxo-
1-fenylbutyl)-cumarine

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Loodtrinitroresocinaat 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Aanhangsel 6
Punt 30 — Voor de voortplanting giftige stoffen: categorie 2

Stoffen Catalogus-
nummer

EG-nummer CAS-
nummer

Nota’s

6-(2-chloorethyl)-6(2-
methoxyethoxy)-2,5,7,10-
tetraoxa-6-silaundecaan; 
etacelasil

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

Flusilazole (ISO); bis(4-
fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-
triazol-1-ylmethyl)silane

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

Mengsel van: 4-bis-(4-
fluorfenyl)methylsilylmethyl-4H-
1,2,4-triazool; 1-bis-(4-
fluorfenyl)methylsilylmethyl-1H-
1,2,4-triazool

014-019-00-7 403-250-2 — E

Nikkeltertracarbonyl 028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

Cadmiumfluoride 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6

Cadmiumchloride 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2

Benzoapyreen; 
benzod,e,fchryseen

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-Methoxyethanol; 
glycolmonomethylether; 
methylglycol

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

2-Ethoxyethanol; glycolmono-
ethylether; ethylglycol

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5
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2,3-Epoxypropaan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

2-Methoxypropanol 603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5

Bis(2-methoxyethyl)ether 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxy-1-propanol 603-143-002 404-660-4 57044-25-4 E

4,4'-Isobutylethylidenedifenol; 
2,2-bis (4'-hydroxyfenyl)-4-
methylpentane

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6

2-Methoxyethylacetaat; 
ethyleenglycolmonomethylethera
cetaat ; methylglycolacetaat

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

2-Ethoxyethylacetaat; 
ethyleenglycolmonoethyletherace
taat; ethylglycolacetaat

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

2-Ethylhexyl-3,5-bis(1,1-
dimethylethyl)-4-hydroxyfenyl 
methyl thio acetaat

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9

Bis(2-methoxyethyl)ftalaat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

2-Methoxypropylacetaat 607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4

Fluazifop-butyl (ISO); butyl 
(RS)-2-4-(5-trifluormethyl-2-
pyridyloxy)fenoxypropionaat

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinclozolin (ISO); N-3,5-
dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-
1,3-oxazolidine-2,4-dion

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

Methoxyazijnzuur 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat; Di-(2-
ethylhexyl)ftalaat; DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Dibutylftalaat; DBP 607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) Tetrahydrofurfuryl-(R)-2-4-
(6-chloorchinoxalin-2-yloxy)-
fenyloxypropanoaat

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

Binapacryl (ISO); 2-sec-butyl-
4,6-dinitrofenyl-3-
methylcrotonaat

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

Dinoseb; 6-(1-methylpropyl)-2,4-
dinitrofenol

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

Zouten en esters van dinoseb, met 
uitzondering van de in deze 
bijlage met name genoemde

609-026-00-2

Dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-
dinitrofenol

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

Zouten en esters van dinoterb 609-031-00-X

Nitrofeen (ISO); 2,4-
dichloorfenyl-4-nitrofenylether

609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Methyl-ONN-
azoxymethylacetaat; 
methylazoxymethylacetaat

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorf (ISO); 2,6-dimethyl-4-
tridecylmorfoline

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

Ethyleenthioureum; 
imidazolidine-2-thion

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

Cycloheximide 613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

Flumioxazin (ISO); N-(7-fluor-
3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-
2H-1,4-benzoxazin-6-
yl)cyclohex-1-een-1,2-
dicarboxamide

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-chloorfenyl)-2-
(4-fluorfenyl)-(1H-1,2,4-triazool-
1-yl)methyloxiraan

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N,N-dimethylformamide 616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

N, N-dimethylaceetamide 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

Formamide 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-methylaceetamide 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-methylformamide 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Aanhangsel 7
Bijzondere bepalingen betreffende de etikettering van voorwerpen die asbest bevatten

1. Op asbest bevattende voorwerpen of op hun verpakking moet het hierna omschreven etiket 

zijn aangebracht:

a) het aan het hieronder staande model gelijkvormige etiket moet ten minste 5 cm hoog 

(H) en 2,5 cm breed zijn;

b) het bestaat uit twee delen

- het bovendeel (h1 = 40 % H) bevat een witte letter “a” tegen een zwarte 

achtergrond,

- het benedendeel (h2 = 60 % H) bevat de zwarte en/of witte standaardtekst 

tegen een rode achtergrond en moet goed leesbaar zijn;

c) indien het voorwerp crocidoliet bevat, moet de uitdrukking “bevat asbest” van de 

standaardtekst worden vervangen door de volgende uitdrukking: bevat 

crocidoliet/blauwe asbest”.

De lidstaten kunnen van het bepaalde in de eerste alinea de voorwerpen uitsluiten die 

bestemd zijn om op hun grondgebied in de handel te worden gebracht. Het etiket 

moet niettemin de vermelding “bevat asbest” behelzen.

d) indien voor de etikettering gebruik wordt gemaakt van een rechtstreekse opdruk op 

het voorwerp , is één met de achtergrond contrasterende kleur voldoende.
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2. Het etiket moet overeenkomstig de hieronder staande voorschriften worden aangebracht:

a) op elk van de geleverde eenheden, ongeacht de afmetingen;

b) bevat een voorwerp delen op asbestbasis, dan volstaat een etiket op die delen. De 

etikettering is niet vereist indien het door de geringe afmetingen of door de 

ongeschikte verpakking niet mogelijk is een etiket op het deel aan te brengen.
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3. Etikettering van asbest bevattende voorwerpen die in verpakking worden aangeboden

3.1. De verpakking van asbest bevattende voorwerpen die in verpakking worden aangeboden, 

moet voorzien zijn van een goed leesbare en onuitwisbare etikettering waarop het volgende 

is vermeld:

a) het symbool en de aanduiding van de aan het product verbonden gevaren, zulks 

overeenkomstig deze bijlage;

b) veiligheidsvoorschriften die conform de aanwijzingen van deze bijlage moeten 

worden gekozen, voor zover zij van toepassing zijn op het betrokken voorwerp .

Eventuele nadere informatie inzake veiligheid die op de verpakking wordt aangebracht, 

mag de onder de punten a) en b) bedoelde aanwijzingen niet verzwakken of tegenspreken.

3.2. Bij de in punt 3.1 omschreven etikettering:

- moet gebruik worden gemaakt van een stevig op de verpakking aangebracht etiket, of

- van een stevig aan de verpakking bevestigde label, of

- dient de etikettering rechtstreeks op de verpakking te worden gedrukt.

3.3. Asbest bevattende voorwerpen die uitsluitend in plastic of op soortgelijke wijze zijn 

verpakt, worden beschouwd als in verpakking aangeboden voorwerpen en dienen 

overeenkomstig punt 3.2 te worden geëtiketteerd. Wanneer uit zulke verpakking 

voorwerpen worden genomen welke afzonderlijk onverpakt in de handel worden gebracht, 

moet bij elk van de geleverde eenheden, ongeacht de afmetingen, een mededeling worden 

gevoegd waarin de gegevens overeenkomstig punt 3.1 zijn vermeld.
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4. Etikettering van asbest bevattende voorwerpen die onverpakt worden aangeboden

Bij asbest bevattende voorwerpen die onverpakt worden aangeboden, moet voor de 

etikettering overeenkomstig punt 3.1 gebruik worden gemaakt van

- een stevig op het asbest bevattende voorwerp aangebracht etiket,

- een stevig aan het voorwerp bevestigde label, of

- een rechtstreekse opdruk op het voorwerp ,

of, wanneer bovengenoemde procédés redelijkerwijs niet kunnen worden toegepast, 

bijvoorbeeld wegens de beperkte afmetingen van het voorwerp, de ongeschikte aard ervan 

of bepaalde technische moeilijkheden, door middel van een mededeling waarin de 

gegevens overeenkomstig punt 3.1 zijn vermeld.

5. Onverminderd de communautaire voorschriften inzake veiligheid en hygiëne op de 

arbeidsplaats dienen aan het etiket op het voorwerp dat bij het gebruik kan worden 

verwerkt of bewerkt, alle veiligheidsvoorschriften te worden toegevoegd die voor het 

betrokken voorwerp van toepassing kunnen zijn, met name de volgende 

veiligheidsvoorschriften:

- werk zo mogelijk in de open lucht of in een goed geventileerde ruimte;

- bij voorkeur handwerktuigen of werktuigen met lage snelheden gebruiken, die zo 

nodig zijn voorzien van een geschikte stofvanger. Wanneer werktuigen met hoge 

snelheden worden gebruikt, moeten deze altijd van een stofvanger zijn voorzien;
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- zo mogelijk vóór het zagen of boren bevochtigen;

- afval bevochtigen, in een vat doen dat goed wordt gesloten en veilig verwijderen.

6. De etikettering van een voor huishoudelijk gebruik bestemd voorwerp voor zover dat niet 

onder punt 5 valt, en bij het gebruik waarvan asbestvezels vrij kunnen komen, moet zo 

nodig het volgende veiligheidsvoorschrift vermelden: “in geval van slijtage vervangen”.

7. De etikettering van asbest bevattende voorwerpen moet zijn opgesteld in de officiële taal 

(talen) van de lidstaat of lidstaten waar het voorwerp in de handel wordt gebracht.
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Aanhangsel 8
Punt 43 — Azokleurstoffen

Lijst van aromatische amines

CAS-nummer Catalogusnummer EG-nummer Stoffen

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 bifenyl-4-ylamine

4-aminobifenyl
xenylamine

2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 benzidine

3 95-69-2 202-441-6 4-chloor-o-toluïdine

4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-naftylamine

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotolueen

4-amino-2',3-
dimethylazobenzeen

4-o-tolylazo-o-toluïdine

6 99-55-8 202-765-8 5-nitro-o-toluïdine

7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-chlooraniline

8 615-05-4 210-406-1 4-methoxy-m-
fenyleendiamine

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-methyleendianiline

4,4'-
diaminodifenylmethaan
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-dichloorbenzidine

3,3'-dichloorbifenyl-4,4'-
yleendiamine

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimethoxybenzidine
o-dianisidine

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimethylbenzidine
4,4'-bi-o-toluïdine

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-methyleendi-o-
toluïdine

14 120-71-8 204-419-1 6-methoxy-m-toluïdine
p-cresidine

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-methyleen-bis-

(2-chlooraniline)
2,2'-dichloor-4,4'-
methyleendianiline

16 101-80-4 202-977-0 4,4'-oxydianiline

17 139-65-1 205-370-9 4,4'-thiodianiline

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluïdine

2-aminotolueen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-methyl-m-
fenyleendiamine

20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimethylaniline

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidine
2-methoxyaniline

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobenzeen
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Aanhangsel 9
Punt 43 — Azokleurstoffen

Lijst van azokleurstoffen

CAS-nummer Catalogusnummer EG-nummer Stoffen

1 Niet toegekend

Bestanddeel 1:
CAS- nr. : 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Bestanddeel 2:

C46H30CrN10O20S2.3
Na

611-070-00-2 405-665-4 Een mengsel van: 
dinatrium (6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)(1-(5-chloor-
2-oxidofenylazo)-2-
naftolato)chromaat(1-);
trinatrium bis(6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)chromaat(1-)
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I. INLEIDING 

 

1. Op 5 november 2003 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een verordening 

inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen (REACH), en een voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad 

teneinde deze aan te passen aan de REACH-verordening. Het voorstel is gebaseerd op 

artikel 95 van het EG-Verdrag. 

 

2. Op 31 maart 2004 heeft het Economisch en Sociaal Comité advies uitgebracht1. 

 

3. Op 17 november 2005 heeft het Europees Parlement in eerste lezing advies uitgebracht. 

 

4. Op 13 december 2005 heeft de Raad, met het oog op de aanneming van zijn gemeen-

schappelijk standpunt, met eenparigheid van stemmen een politiek akkoord over een 

compromistekst aangenomen. 

 

5. Op 27 juni 2006 heeft de Raad conform artikel 251 van het EG-Verdrag zijn 

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

 

II. DOELSTELLINGEN 

 

In het licht van de constatering dat er aanzienlijke lacunes in de kennis van chemische stoffen 

zijn, waarmee de vinger wordt gelegd op een belangrijk zwak punt van het huidige EU-beleid 

ter zake, heeft het REACH-voorstel tot doel een evenwicht te vinden tussen de bescherming 

van de menselijke gezondheid en het milieu, enerzijds, en de gevolgen van deze regelgeving 

voor het concurrentievermogen, met name dat van kleine en middelgrote ondernemingen, 

anderzijds; voorts wordt beoogd de administratieve processen te vereenvoudigen en de 

schaarse middelen efficiënt te gebruiken. 

                                                 
1 PB C 112 van 30.4.2004, blz. 92. 
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Meer in het bijzonder worden met het nieuwe systeem onder andere de volgende belangrijke 

doelstellingen nagestreefd: 

• een coherent registratiesysteem invoeren dat basisinformatie verschaft over de gevaren 

en risico's van nieuwe en bestaande stoffen die in de EU worden vervaardigd of inge-

voerd; 

• de bewijslast omdraaien, en verleggen van de autoriteiten van de lidstaten naar de 

fabrikanten en importeurs, die zullen moeten aantonen dat de stoffen veilig gebruikt 

kunnen worden; 

• de downstreamgebruikers verantwoordelijk stellen voor het verschaffen van infor-

matie over het gebruik van de stoffen en bijbehorende risicobeheersmaatregelen; 

• het bestaande systeem van beperkingen handhaven en, voor de gevaarlijkste stoffen, 

als nieuw instrument een vergunningsprocedure invoeren; 

• meer transparantie en openheid voor het publiek tot stand brengen door de toegang tot 

relevante informatie over chemische stoffen te vergemakkelijken; 

• een centrale instantie oprichten om de administratie van REACH te vergemakkelijken 

en ervoor te zorgen dat het systeem op geharmoniseerde wijze in de hele EU wordt 

toegepast.  

 

III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

 

Met deze doelstellingen als uitgangspunt en gelet op de complexe structuur van de chemische 

industrie en haar toeleveringsketen heeft de Raad een tekst goedgekeurd waarin enerzijds een 

hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu wordt nagestreefd, 

en anderzijds, met het oog op het behoud van het concurrentie- en innovatievermogen, de 

administratieve lasten en kosten voor het Europese bedrijfsleven zo laag mogelijk worden 

gehouden. 

 

De Raad heeft de tekst van het voorstel de afgelopen twee jaar grondig herzien.  In de loop 

van dit proces onderhielden de voorzitterschappen van de Raad frequente contacten met het 

Europees Parlement, met als resultaat dat de standpunten van de twee instellingen aanzienlijk 

nader tot elkaar zijn gekomen.  Ongeveer 200 amendementen uit het advies in eerste lezing 

van het Europees Parlement zijn bijgevolg geheel, gedeeltelijk of inhoudelijk in het gemeen-

schappelijk standpunt verwerkt. 
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De Commissie heeft alle door de Raad in het oorspronkelijke voorstel aangebrachte wijzigingen 
aanvaard. 
 
Overwegingen 
 
Algemeen gesproken weerspiegelt het gemeenschappelijk standpunt een twintigtal amendementen 
van het Europees Parlement die overeenstemmen met de in het dispositief gevolgde aanpak 
(artikelen en bijlagen). 
 
Voorts worden in het gemeenschappelijk standpunt bepaalde amendementen naar de geest overge-
nomen. 
 
Wat amendement 11 betreft (ten dele gekoppeld aan amendementen 59 en 364 betreffende artikel 1, 
lid 2), waarbij een "zorgvuldigheidsplicht" wordt ingevoerd voor fabrikanten, importeurs en down-
streamgebruikers (stoffen moeten zo gebruikt of in de handel gebracht worden dat zij de menselijke 
gezondheid of het milieu niet schaden), is de Raad van mening dat het gewijzigde artikel 1, waarin 
wordt bepaald dat chemische stoffen niet schadelijk mogen zijn voor de menselijke gezondheid of 
voor het milieu, volstaat. 
 
Wat de amendementen 3, 416 en 419 betreft (concurrentie- en innovatievermogen van de Europese 
scheikundige sector en verenigbaarheid van de REACH-verordening met de WTO-voorschriften) is 
de Raad van oordeel dat met REACH aan alle WTO-regels wordt voldaan en dat deze regeling op 
zich een prikkel voor innovatie vormt die het concurrentievermogen in stand zal houden of zelfs 
doen toenemen. De Raad is andermaal van oordeel dat kan worden volstaan met de bepalingen van 
artikel 1 die zijn gewijzigd om aan te geven dat een van de doelstellingen van de verordening erin 
bestaat het vrije verkeer van goederen te waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en 
de innovatie te vergroten. 
 
In het algemeen respecteren verschillende in het gemeenschappelijk standpunt aangebrachte 
wijzigingen de geest van de amendementen 22 en 363, waarin bijzondere aandacht wordt gevraagd 
voor kleine- en middelgrote ondernemingen (KMO). Voorts acht de Raad het noodzakelijk een 
nieuwe overweging 8 in te voeren, waarin wordt beklemtoond dat in het bijzonder rekening moet 
worden gehouden met de mogelijke gevolgen van REACH voor kleine- en middelgrote onder-
nemingen (KMO) en dat elke discriminatie jegens deze bedrijven moet worden vermeden. 
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Andere amendementen betreffende overwegingen zijn niet verwerkt, omdat zij onverenigbaar zijn 

met de aanpak van de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt (amendementen 2, 5, 6, 7, 9, 12, 

13, 15, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 56, 

57, 58, 90, 361 en 424). 

 

Titel I - Toepassingsgebied en definities 

 

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt het toepassingsgebied van de verordening 

geconsolideerd en verduidelijkt, en bepaalde vrijstellingen nader omschreven (bijv. voor afval-

stoffen, stoffen die gebruikt worden in levensmiddelen of diervoeder en bepaalde gevallen waarin 

defensiebelangen in het geding zijn). De in bijlage IV vermelde vrijstellingen van registratieplicht 

voor bepaalde stoffen zijn niet gewijzigd (met als enige uitzondering de toevoeging van cellulose-

pulp), maar zullen door de Commissie, samen met bijlage I en V, 12 maanden na de inwerking-

treding van REACH opnieuw worden bezien. In bijlage V zijn de categorieën stoffen die van 

registratie zijn vrijgesteld, gewijzigd, met name wat betreft natuurlijke stoffen zoals ertsen, erts-

concentraten, mineralen en cementklinker. De definities in artikel 3 zijn aangepast om ze af te 

stemmen op de benadering van de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt. 

 

Vanuit die basisgedachte zijn de EP-amendementen 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 

463rev, 464rev, 465rev, 466rev, 469rev en 983 volledig, inhoudelijk of ten dele in het gemeen-

schappelijk standpunt verwerkt.  

Wat amendement 67 betreft (legeringen en de definitie ervan als speciale preparaten) spreekt de 

Raad zich positief uit over het in een nieuwe overweging uitgedrukte voornemen van de Commissie 

om, in nauwe samenwerking met de lidstaten en belanghebbenden, richtsnoeren te verstrekken voor 

de beoordeling van speciale preparaten. 

 

Amendementen die niet sporen met de aanpak van de Raad zijn niet verwerkt in het gemeen-

schappelijk standpunt (amendementen 59 en 364 (zie ook hierboven onder "overwegingen"), 60, 66, 

70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 673 en 676). 
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Titel II - Registratie 

 
De bepalingen betreffende meerdere registranten van éénzelfde stof zijn gewijzigd, met als doel de 

belangrijkste elementen van het tijdens de bespreking in de Raad naar voren gebrachte voorstel 

inzake"één stof - één registratie" (OSOR) in te voeren. In het gemeenschappelijk standpunt is 

bepaald dat alle fabrikanten en importeurs van dezelfde stof bepaalde delen van het registratie-

dossier gezamenlijk moeten indienen. Wel zijn specifieke situaties vastgesteld waarin niet aan deze 

verplichting hoeft te worden voldaan, namelijk wanneer er onder de registranten meningsverschillen 

bestaan over de keuze van de informatie, wanneer het gezamenlijk indienen van deze informatie 

onevenredig duur zou uitvallen en wanneer het zou leiden tot het uitwisselen van commercieel 

gevoelige informatie. 

 
Stoffen die bedoeld zijn om uit voorwerpen vrij te komen, worden inhoudelijk als alle andere 

stoffen behandeld, en geregistreerd volgens de 3-, 6- of 11-jarige periode van geleidelijke integratie. 

Voorts moeten fabrikanten en importeurs een kennisgeving indienen voor stoffen die aan de 

vergunningscriteria voldoen indien de hoeveelheid stoffen in de voorwerpen bepaalde drempels 

overschrijdt, en wanneer niet valt uit te sluiten dat de mens of het milieu tijdens de levenscyclus van 

het voorwerp aan deze stof zal worden blootgesteld. 

 
Wanneer het Agentschap van oordeel is dat er redenen zijn om te vermoeden dat een stof uit voor-

werpen vrijkomt en dat dit een risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu inhoudt, 

kan het besluiten dat fabrikanten of importeurs van voorwerpen een registratie moeten indienen.  

 
Wat de voor registratie in te dienen informatie betreft, kunnen de registranten op vrijwillige basis 

gebruiks- en blootstellingscategorieën hanteren. Een andere optie op vrijwillige basis is dat de 

registrant zelf een beoordelaar met de nodige ervaring kiest die de kwaliteit van het registratie-

dossier moet garanderen. 

 
De in te dienen hoeveelheidgebonden informatie is de volgende: 
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• geleidelijk geïntegreerde stoffen in kleine hoeveelheden (die worden vervaardigd of 

ingevoerd in hoeveelheden tussen 1 en 10 ton per jaar per fabrikant of importeur ): 

wanneer een geleidelijk geïntegreerde stof van deze hoeveelheid beantwoordt aan 

eenvoudige criteria op grond waarvan zij als potentieel zorgwekkend wordt aangemerkt, 

moet de registrant alle in bijlage VII bedoelde informatie verstrekken. In andere gevallen 

moet alleen de informatie over de fysisch-chemische kenmerken die in bijlage VII, 

afdeling 5, is opgenomen, alsook de informatie waarover de registrant beschikt, verstrekt 

worden. 

Bovengenoemde criteria zijn vastgesteld in bijlage III.  Deze criteria moeten duidelijk 

zijn, eenvoudig toe te passen door de industrie en betrekking hebben op de bekende 

informatie over de eigenschappen, de gebruiken van een stof alsmede de te verwachten 

blootstelling. 

Aangezien bijlage VII alleen zal gelden voor een beperkt aantal stoffen in deze hoeveel-

heidsklasse, bevat het gemeenschappelijk standpunt extra informatievereisten voor acute 

toxiciteit, biologische afbreekbaarheid en algentoxiciteit. 

Voor alle niet geleidelijk geïntegreerde stoffen dienen registranten alle in bijlage VII 

bedoelde informatie te verstrekken. 

• Voor bijlage VIII wordt één proef voor toxiciteit voor de voorplanting voorgesteld (aan-

vullende standaardinformatie voor stoffen die in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar 

per fabrikant of importeur worden vervaardigd of ingevoerd). 

• In de bijlagen IX en X (aanvullende standaardinformatie voor stoffen die in hoeveelheden 

van 100 respectievelijk 1000 ton of meer per jaar per fabrikant of importeur worden 

vervaardigd of ingevoerd) zijn geen significante wijzigingen aangebracht. De Commissie 

stelt binnen 18 maanden na de inwerkingtreding criteria vast om te bepalen wat een 

adequate motivering is om op grond van de in het chemisch veiligheidsrapport ont-

wikkelde blootstellingsscenario's een aantal van de in bijlagen VIII-X bedoelde proeven 

achterwege te laten. 

 

Wat geleidelijk geïntegreerde stoffen betreft, is in het gemeenschappelijk standpunt bepaald dat 

stoffen die op basis van de huidige indelingscriteria potentieel persistent, bioaccumulerend en 

toxisch (PBT) zijn en die in hoeveelheden van meer dan 100 ton per jaar per fabrikant of 

importeur worden vervaardigd of ingevoerd, in de eerste fase van de registratie worden opge-

nomen. 
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In het algemeen heeft de Raad ernaar gestreefd enerzijds een werkbaar en minder omslachtig 

registratiesysteem te ontwikkelen en anderzijds de chemische sector ertoe te brengen voldoende 

gegevens te verstrekken om het veilig gebruik van een stof mogelijk te maken en de overheid en 

downstreamgebruikers informatie ter beschikking te stellen. 

 

Gezien het bovenstaande zijn de volgende amendementen geheel, inhoudelijk of ten dele in het 

gemeenschappelijk standpunt verwerkt: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 

373, 380, 381, 382, 386, 387 en 436. 

 

Een aantal amendementen is niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen omdat zij niet 

met de hierboven geschetste aanpak zouden sporen (90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 

375, 422, 469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 en 960). 

 

Wat meer bepaald de amendementen 96, 106, 108 en 549 betreft, die tot doel hebben het aantal 

dierproeven te verminderen, kan de Raad zich volledig in de beoogde doelstelling vinden, maar is 

hij van mening dat hieraan voldoende aandacht wordt besteed in het kader van artikel 13, lid 2, 

waarin is bepaald dat testmethoden in voorkomend geval zullen worden herzien teneinde 

dierproeven te verfijnen, in aantal te verminderen of te vervangen.  Het idee wordt tevens erkend 

in het kader van het OSOR-voorstel en de daarmee verband houdende amendementen in titel III 

betreffende het gezamenlijk gebruik van gegevens, hetgeen tot een daling van het aantal proeven 

op gewervelde dieren zou moeten leiden. 

 

Andere amendementen, zoals de amendementen 593, 594, 595 en 596, zijn verworpen, om de 

eenvoudige reden dat het niet zinvol zou zijn in deze verordening bepalingen over ondernemings-

groepen op te nemen. 

 

Tot slot is ook afgezien van amendement 110 waarbij voor alle registratieplichtige stoffen een 

chemisch veiligheidsrapport zou worden geëist, omdat het risico ingevolge blootstelling over het 

algemeen relatief klein wordt geacht en omdat deze verplichting de kleine en middelgrote onder-

nemingen (KMO's) te zeer zou belasten. 
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Titel III - Gezamenlijk gebruik van gegevens en voorkoming van onnodige proeven 
 

In het gemeenschappelijk standpunt is bepaald dat potentiële registranten gegevens die het resul-
taat zijn van proeven op gewervelde dieren moeten delen. Gegevens over proeven zonder dieren 
moeten worden gedeeld wanneer een andere potentiële registrant hierom verzoekt. In de regel 
moet een billijke, evenredige en niet-discriminerende kostendeling tussen potentiële registranten 
zelf worden overeengekomen, met name wat betreft KMO's. 
 
In gevallen waarin geen kostendeling tussen potentiële registranten kan worden overeengekomen, 
wordt er een duidelijke en ondubbelzinnige bepaling voor de kostentoewijzing opgenomen. 
 
Om het gezamenlijk gebruik van gegevens te vergemakkelijken wordt één preregistratiefase inge-
voerd die 12 maanden na de inwerkingtreding van de verordening aanvangt en 18 maanden na de 
inwerkingtreding van de verordening eindigt. 
 
Het feit dat 30 door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen (27, 
123, 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 
358, 367, 369rev, 370, 371, 379 en 384) geheel, inhoudelijk of ten dele zijn verwerkt in het 
gemeenschappelijk standpunt, wijst erop dat het Europees Parlement en de Raad hetzelfde doel 
voor ogen staat, met name wat betreft het verminderen van het aantal proeven op gewervelde 
dieren en het stimuleren van het gezamenlijk gebruik van gegevens. 
 
Amendement 383, dat ertoe strekt onderzoekssamenvattingen of uitgebreide onderzoeks-
samenvattingen niet eerder dan vijftien jaar na indiening in het kader van een registratieprocedure 
gratis ter beschikking te stellen, is niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen, omdat 
hierdoor de algemene kosten van REACH zouden kunnen stijgen en de last voor de industrie, en 
met name voor KMO's, zou kunnen verzwaren . 
 
Twee amendementen, volgens welke de kostendeling in verhouding tot de productieomvang zou 
moeten staan (amendementen 150 en 155), zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 
 
Andere amendementen zijn niet overgenomen omdat zij niet met de aanpak van de Raad zouden 
sporen (amendementen 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 en 385). 
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Titel IV - Informatie in de toeleveringsketen 

 

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt een aanvullend voorschrift voor veiligheids-

informatiebladen opgenomen die moeten worden verstrekt voor stoffen die persistent, bio-

accumulerend en toxisch, dan wel zeer persistent en sterk bioaccumulerend zijn en voor bepaalde 

preparaten die deze stoffen bevatten. De rol van de distributeurs bij het waarborgen van de infor-

matiestroom in de toeleveringsketen is verduidelijkt. Er is een aantal wijzigingen aangebracht in 

de bijlagen I (Algemene bepalingen voor de beoordeling van stoffen en de opstelling van 

chemische veiligheidsrapporten (CSR)) en II (Richtsnoeren voor de samenstelling van veilig-

heidsinformatiebladen (SDS)). 

 

Op basis van deze aanpak zijn de meeste van de door het Europees Parlement in eerste lezing 

aangenomen amendementen (amendementen 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 

366 en 710) in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 

 

Amendement 365, waarin wordt bepaald dat werknemers van de producent toegang krijgen tot in 

de toeleveringsketen verstrekte informatie, is niet in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen 

aangezien deze verantwoordelijkheid bij de werkgever berust. Amendement 168, waarbij de 

leverancier wordt verplicht om toegang te geven tot informatie over de verkochte stoffen, is 

evenmin overgenomen aangezien een dergelijke bepaling onderworpen moet zijn aan de 

algemene regels inzake de verstrekking van informatie tussen de verschillende schakels van de 

toeleveringsketen. 

 

Titel V - Downstreamgebruikers 

 

In het gemeenschappelijk standpunt wordt de rol van de distributeurs en de downstream-

gebruikers in de toeleveringsketen verduidelijkt, vooral wat betreft de wijze waarop fabrikanten, 

importeurs of downstreamgebruikers moeten reageren op door distributeurs en/of downstream-

gebruikers verstrekte informatie over geïdentificeerd gebruik. Net als in amendement 719 wordt 

in het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt dat downstreamgebruikers kunnen deelnemen 

aan een stoffen-informatieforum (SIEF). Tevens wordt in het gemeenschappelijk standpunt ver-

duidelijkt in welke gevallen downstreamgebruikers een Chemische veiligheidsbeoordeling  
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(CSA) moet uitvoeren en een chemisch veiligheidsrapport (CSR) moeten opstellen, met name 

door het instellen van een minimumdrempel van 1 ton waaronder geen CSR is vereist. Ten slotte 

heeft de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt besloten bijlage I ter (Chemische veiligheids-

beoordeling voor preparaten) te schrappen, omdat de wetenschappelijke methodologie waarop 

deze bijlage steunt, nog in ontwikkeling is. 

 

Derhalve zijn bepaalde door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen 

(amendementen 169 en 726) niet in het gemeenschappelijk overgenomen. Wat amendement 169 

betreft, waarbij een lichtere procedure zou worden ingevoerd voor KMO's, deelt de Raad het 

standpunt dat de lasten voor deze groep bedrijven moeten worden verlicht. Dit wordt duidelijk tot 

uiting gebracht in overweging 8 (er moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de 

mogelijke gevolgen van de REACH-verordening voor KMO's), overweging 34 (richtsnoeren), 

artikel 73 (lagere vergoedingen voor KMO's) en artikel 76 (bijstand van het Agentschap). 

 

Titel VI - Beoordeling 

 

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt tot de volgende aanpak besloten. 

 

• De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van dossiers (wat zowel het controleren van 

testvoorstellen als nalevingscontroles betreft) wordt overgedragen aan het Agentschap. 

Het Agentschap zal kunnen beslissen over de beste manier om deze verplichtingen na te 

komen; het kan daarbij ook een beroep doen op externe bronnen. 

• Er moet een minimumaantal nalevingscontroles worden verricht. Dit is in de wetgeving 

vastgesteld op 5% van het aantal ontvangen dossiers. Deze controles moeten gericht zijn 

(zij het niet uitsluitend) op dossiers waarin meningsverschillen tussen registranten met 

betrekking tot dezelfde stof tot uiting zijn gekomen, waarin een stof wordt behandeld die 

is opgenomen in het EU-wijd voortschrijdend plan voor evaluatie, of, met betrekking tot 

stoffen van de hoeveelheidsklasse 1-10 ton, waarin de in bijlage VII vermelde informatie 

niet volledig is verstrekt. 

• Voor de stoffenbeoordeling wordt één EU-wijd voortschrijdend plan vastgesteld, dat door 

het Agentschap wordt opgesteld en waarvoor de lidstaten bijdragen leveren. 
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• Het Agentschap is verantwoordelijk voor de coördinatie van de stoffenbeoordelings-

procedure en laat het verrichten van de beoordeling over aan de bevoegde instanties van 

de lidstaten. De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen voor het verrichten van de 

beoordeling in voorkomend geval een beroep doen op deskundige instellingen. 

 

Op basis van deze aanpak zijn de amendementen 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 201, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 

470rev, 729, 730, 733, 739, 744, 745 en 746 geheel, inhoudelijk of gedeeltelijk in het gemeen-

schappelijk standpunt verwerkt. 

 

De amendementen waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor de stoffenbeoordeling aan het 

Agentschap zou worden gegeven (amendementen 170, 202, 203, 742 en 743), zijn niet in het 

gemeenschappelijk standpunt verwerkt, hoewel het gemeenschappelijk standpunt reeds een heel 

eind in die richting gaat. Zoals hierboven vermeld, is de Raad van oordeel dat de meest werkbare 

oplossing erin bestaat dat het Agentschap verantwoordelijk is voor de coördinatie van de stoffen-

beoordelingsprocedure en het verrichten van de beoordelingen overlaat aan de bevoegde instanties 

van de lidstaten. In overeenstemming met deze aanpak staat de Raad achter de visie van het 

Europees Parlement dat het Agentschap in het gehele beoordelingsproces een prominentere rol moet 

krijgen, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van criteria voor de prioriteitstelling van stoffen en via het 

opstellen van het voortschrijdend communautair actieplan betreffende te beoordelen stoffen. 

 

Amendement 177 inzake de verplichte raadpleging van het Europees Centrum voor de validering 

van alternatieve methoden (ECVAM) alvorens een besluit voor proeven op dieren wordt genomen, 

komt niet als zodanig terug in het gemeenschappelijk standpunt.  Artikel 13, lid 2, waarin is bepaald 

dat testmethoden in voorkomend geval zullen worden herzien teneinde dierproeven te verfijnen, in 

aantal te verminderen of te vervangen, gaat echter in dezelfde richting aangezien het ECVAM bij 

deze werkzaamheden een rol zal spelen.  

 

De amendementen 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 en 212 zijn niet in het gemeenschappelijk 

standpunt overgenomen aangezien deze niet sporen met de gevolgde aanpak. 
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Titel VII - Vergunningen 

 

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn verscheidene amendementen opgenomen die 

bedoeld zijn om de vergunningsregeling te versterken en tevens de bepalingen werkbaar te houden. 

 

De in artikel 56, onder a) tot en met e), van het Commissievoorstel vastgestelde werkingssfeer is 

niet gewijzigd. In overeenstemming met amendement 217 is evenwel de formulering van artikel 56, 

onder f), verduidelijkt. 

 

Met het oog op meer transparantie en ter vergemakkelijking van de planning binnen de sector 

publiceert het Agentschap een lijst met in aanmerking komende stoffen die voldoen aan de ver-

gunningscriteria van artikel 56. In de gepubliceerde lijst wordt ook vermeld welke stoffen op het 

werkplan van het Agentschap staan voor opneming in bijlage XIV. De stoffen zullen na een periode 

van openbare raadpleging worden geïdentificeerd en op de lijst geplaatst. Dit stemt overeen met het 

standpunt van het Europees Parlement betreffende de toevoeging van de bijlagen XIII bis en 

XIII ter (amendement 215). 

Vergunningen worden verleend wanneer de risico's voor het gebruik van een stof afdoende worden 

beheerst of wanneer wordt aangetoond dat de sociaal-economische voordelen zwaarder wegen dan 

de risico's voor de gezondheid van de mens of voor het milieu van het gebruik van de stof en er 

geen geschikte alternatieve stoffen of technieken beschikbaar zijn. Er is verduidelijkt dat het 

vergunningscriterium van de "afdoende beheersing" niet geldt voor PBT's, VPVB's of stoffen die 

voldoen aan de criteria van artikel 54, onder a) tot en met c) en f), waarvoor geen drempel kan 

worden vastgesteld overeenkomstig bijlage I, punt 6.4. Tevens is verduidelijkt dat de Commissie 

bijlage I opnieuw zal bezien binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de verordening. 
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Het bestaan van een vergunningsprocedure zou op zich vervanging stimuleren, aangezien voor 

minder schadelijke stoffen geen vergunning vereist is. Bovendien moeten, teneinde de ontwikkeling 

van veiliger vervangingsmiddelen te stimuleren, alle vergunningsaanvragen een analyse van de 

beschikbare alternatieven bevatten waarin de risico's van die alternatieven en de technische en 

economische haalbaarheid van vervanging worden beoordeeld. Voorts zijn alle vergunningen 

gebonden aan herbeoordeling binnen een bepaalde termijn en normaliter aan toezicht door de 

houder van de vergunnning. De duur van de herbeoordelingstermijn wordt per geval bepaald. 

 

Om eventuele mazen in de regeling te sluiten, moet het Agentschap op het ogenblik dat een 

bepaalde stof wordt opgenomen in bijlage XIV, nagaan of er EU-wijde beperkingen nodig zijn op 

het gebruik van die stof in producten. 

 

Overeenkomstig deze aanpak zijn de amendementen 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 

236, 237, 241, 242, 243, 245, 470rev, 471 en 568 geheel, inhoudelijk of gedeeltelijk in het gemeen-

schappelijk standpunt overgenomen. 

 

De amendementen 214 en 232, waarin verplichte vervanging wordt geëist ingeval er geschikte 

alternatieven beschikbaar zijn, zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Om het 

concurrentievermogen van de Europese chemische industrie te vrijwaren en tegelijkertijd de 

menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, is de Raad van oordeel dat de maatregelen die 

in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen, een evenwichtiger en werkbaarder oplossing 

bieden. 

 

Om dezelfde reden zijn amendement 221, dat strekt tot het beperken van de herbeoordelingstermijn 

voor de in bijlage XIV opgenomen stoffen tot vijf jaar, of het deel van amendement 235 betreffende 

het tot vijf jaar beperken van de geldigheid van verleende vergunningen, evenmin in het gemeen-

schappelijk standpunt overgenomen. 

 

Een aantal amendementen(218, 220, 222, 224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 

244 en 246) is niet in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt aangezien deze niet zouden 

stroken met de door de Raad gevolgde aanpak. 
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Titel VIII - Beperkingen 

 

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt een overgangsperiode na de inwerkingtreding 

van REACH opgenomen om de lidstaten de gelegenheid te bieden de bestaande nationale wet-

geving betreffende de huidige beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van 

chemische stoffen te actualiseren. Voorts zijn de bijlagen XV (Dossiers) en XVI (Sociaal-

economische analyse) op een aantal punten verduidelijkt. 

 

Overeenkomstig deze aanpak zijn de amendementen 247, 569, 570, 571, 572, 789 en 985 geheel, 

inhoudelijk of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 

 

De amendementen 248 en 251 zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen.  

 

Titel IX - Vergoedingen 

 

De Raad heeft in een nieuwe titel verduidelijkt dat de uit hoofde van de verordening te heffen 

vergoedingen in een verordening van de Commissie moeten worden vastgesteld. De nieuwe titel 

bevat beginselen voor deze vergoedingen, waaronder de idee dat een deel van de ontvangsten van 

het Agentschap moet worden overgemaakt aan de bevoegde instanties van de lidstaat die verant-

woordelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van REACH. Aan KMO's zal 

altijd een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. 

 

Titel X - Agentschap 

 

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad worden onder meer de volgende punten van deze 

titel verduidelijkt. 

 

• Iedere lidstaat heeft één vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 

• De beroepsprocedures zijn duidelijker uiteengezet. 

• Wat de taalregeling van het Agentschap betreft, geldt Verordening nr. 1/58. 
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• Om dubbelzinnigheid te vermijden met betrekking tot Besluit 2004/97/EG van 

13 december 2003, volgens hetwelk de zetel van het Agentschap in Helsinki wordt 

gevestigd, heeft de Raad besloten de verwijzing naar de zetel van het Agentschap uit de 

REACH-Verordening te schrappen (amendement 291). 

• Het Agentschap zal worden gefinancierd met bijdragen uit de communautaire begroting, 

door de sector betaalde vergoedingen, en vrijwillige bijdragen van de lidstaten. 

 

Derhalve zijn de amendementen 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 

418, 796 en 801 geheel, inhoudelijk of gedeeltelijk in het gemeenschappelijk standpunt 

verwerkt. 

 

Noch de amendementen waarin wordt bepaald dat het Agentschap verantwoordelijk is voor alle 

aspecten van het beheer van REACH (met name de amendementen 253, 256 en 795), noch het 

gedeelte van de amendementen die stellen dat het Agentschap de belangrijkste instantie op het 

gebied van REACH is (amendementen 260, 261, 262, 263 en 796), zijn in het gemeenschappe-

lijk standpunt verwerkt. 

 

Het gemeenschappelijk standpunt geeft het Agentschap een prominentere rol in de hele beoor-

delingsprocedure, en verduidelijkt tegelijkertijd dat de lidstaten stoffenbeoordelingen moeten 

uitvoeren. 

 

Voorts zijn de amendementen 267, 269, 360 en 1037 niet overgenomen, omdat het niet passend 

zou zijn om het Europees Parlement rechtstreeks of onrechtstreeks bij de benoeming van de 

leden van de raad van bestuur te betrekken. 

 

De volgende amendementen zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen: 252, 

253, 254, 256, 257, 264, 267, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 295, 795 en 1037. 
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Titel XI - Indeling en etikettering 

 

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad wordt de mogelijkheid van geharmoniseerde 

indeling en etikettering in de gehele EU per geval uitgebreid voor andere dan door de Commissie 

voorgestelde eindpunten. 

 

In afwachting van het Commissievoorstel over een mondiaal geharmoniseerd classificatie- en 

etiketteringssysteem (GHS) voor chemische stoffen en in overeenstemming met het Commissie-

voorstel betreffende REACH werd het niet passend geacht de amendementen 295, 296, 472rev en 

473rev over te nemen. 

 

Titel XII - Informatie 

 

Deze titel is grondig gewijzigd teneinde de bepalingen ervan in overeenstemming te brengen met 

Verordening (EG) nr. 1049/20012 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het 

Europees Parlement, de Raad en de Commissie. 

 

Het gemeenschappelijk standpunt bepaalt dat de nadere regels inzake toegang tot bij het Agent-

schap berustende informatie (artikel 117) door de raad van bestuur van het Agentschap moeten 

worden opgesteld conform de bepalingen van het Verdrag van Aarhus en Verordening (EG) 

nr. 1049/2001. 

 

Derhalve is amendement 297, volgens hetwelk de lidstaten, het Agentschap en de Commissie elke 

vijf jaar een verslag over de opgedane ervaringen moeten indienen, inhoudelijk in het gemeen-

schappelijk standpunt verwerkt. 

 

Ook amendement 301, volgens hetwelk het Agentschap niet-vertrouwelijke informatie op zijn 

website beschikbaar moet stellen, is inhoudelijk in het gemeenschappelijk standpunt verwerkt. 
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Teneinde de bepalingen betreffende de toegang tot documenten in overeenstemming te brengen met 

Verordening nr. 1049/2001, zijn eveneens de amendementen 304 en 814 inhoudelijk weergegeven. 

Overeenkomstig deze aanpak werd het niet passend geacht de amendementen 298, 300 en 808 over 

te nemen. 

 

Titel XIII - Bevoegde instanties 

 

In overeenstemming met amendement 305 zijn de richtsnoeren voor het informeren van het publiek 

over risico's van stoffen in het gemeenschappelijk standpunt verduidelijkt. 

 

De Raad heeft ook amendement 306, betreffende speciale hulp en adviezen aan KMO's, inhoudelijk 

overgenomen. De Raad is van mening dat de helpdesks van de lidstaten van groot nut zullen zijn 

voor de sector, in het bijzonder voor KMO's. 

 

Titel XIV - Handhaving 

 

De door de lidstaten in te voeren sanctieregeling is enigszins verduidelijkt in het gemeenschappelijk 

standpunt. 

 

De amendementen 307 en 816, volgens welke het forum binnen het Agentschap belast wordt met 

het opstellen van handhavingsrichtsnoeren, zijn niet in het gemeenschappelijk standpunt over-

genomen.  In overeenstemming met het Commissievoorstel zal het forum echter wel handhavings-

strategieën en beste handhavingspraktijken vaststellen. 

 

Net zoals in het geval van amendement 306 is de Raad van mening dat amendement 362 gestalte 

krijgt in de helpdesk van de lidstaten, die een grote hulp zou zijn voor KMO's. Deze bepaling wordt 

ook gesteund door overweging 8, waarin wordt gesteld dat speciale aandacht moet worden besteed 

aan KMO's. 
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