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7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 182
BILAGA XVII DG C I SV

Råparaffin (petroleum), kolbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
petroleumråparaffin med aktivt kol 
för att avlägsna spår av polära 
beståndsdelar och föroreningar.)

649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N

Petrolatum

(Komplex blandning av kolväten 
utvunnen som ett halvfast ämne vid 
avvaxning av paraffinåterstodsolja. 
Består främst av mättade kristalliska 
och flytande kolväten, främst högre 
än C25.)

649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N

Petrolatum (petroleum), oxiderat
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, främst högmolekylära 
karboxylsyror, erhållen genom 
luftoxidation av vaselin.)

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N

Petrolatum (petroleum), 
aluminiumoxidbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av vaselin 
med Al2O3 för att avlägsna polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av mättade kristallina 
och flytande kolväten, främst högre 
än C25.)

649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 183
BILAGA XVII DG C I SV

Petrolatum (petroleum), 
vätebehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
utvunnen som ett halvfast ämne ur 
avvaxad paraffinåterstodsolja 
behandlad med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av mättade 
mikrokristalliska och flytande 
kolväten, främst högre än C20.)

649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N

Petrolatum (petroleum), kolbehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleumvaselin med aktivt kol fär 
att avlägsna spår av polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst högre än C20.)

649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N

Petrolatum (petroleum), 
kiselsyrabehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleumvaselin med kiselsyra för 
att avlägsna spår av polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst högre än C20.)

649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 184
BILAGA XVII DG C I SV

Petrolatum (petroleum), lerbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleumvaselin med blekjord för att 
avlägsna spår av polära beståndsdelar 
och föroreningar. Består främst av 
mättade kolväten, främst högre än 
C25.)

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

Kondensat, naturgas-

(Komplex blandning av kolväten, 
separerad från naturgas genom 
processer som kylning eller 
absorption. Består främst av mättade 
alifatiska kolväten, främst C4 till C8, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -20 °C och 120 °C.)

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

Nafta

(Raffinerade, delvis raffinerade eller 
oraffinerade petroleumprodukter 
erhållna genom destillation av 
naturgas. Består av kolväten, främst 
C5 till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall från 100 °C till 
200 °C.)

649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 185
BILAGA XVII DG C I SV

Ligroin

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionerad 
destillation av petroleum. Denna 
fraktion har ett ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 20 °C och 
135 °C.)

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

Nafta (petroleum), tung straight-run
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C6 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 65 °C och 230 °C.)

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

Nafta (petroleum), full-range 
straight-run

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C4 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -20 °C och 220 °C.)

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

Nafta (petroleum), lätt straight-run 649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 186
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består främst av alifatiska kolväten, 
främst C4 till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
180 °C.)

Solventnafta (petroleum), lätt 
alifatisk
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja 
eller naturgaskondensat. Består 
främst av mättade kolväten, främst C5
till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 35 °C och 
160 °C.)

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

Destillat (petroleum), straight-run 
lätta

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C2 till C7, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -88 °C och 99 °C.)

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

Bensin, ångåtervinnings- 649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 187
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
separerad från gaserna från 
ångåtervinningssystem genom 
kylning. Består av kolväten, främst 
C4 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
196 °C.)

Bensin, straight-run, 
toppningsanläggnings-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från toppningsanläggningen 
genom destillation av råolja. 
Ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 36,1 °C och 193,3 °C.)

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

Nafta (petroleum), ej sweetened

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
naftaströmmen från olika 
raffinaderiprocesser. Består av 
kolväten, främst C5 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
0 °C och 230 °C.)

649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 188
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), fraktionering 
av lätt straight-run 
bensinstabilizertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av lätt 
straight-run bensin. Består av mättade 
alifatiska kolväten, främst C3 till C6.)

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Nafta (petroleum), tung straight-run, 
aromathaltig

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
petroleum. Består främst av kolväten, 
främst C8 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 130 °C och 
210 °C.)

649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 189
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), fullrange alkylat-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från reaktionen mellan 
isobutan och monoolefiniska 
kolväten, främst C3 och C5. Består av 
främst grenade, mättade kolväten, 
främst C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
220 °C.)

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

Nafta (petroleum), tung alkylat-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från reaktionen mellan 
isobutan och monoolefiniska 
kolväten, främst C3 till C5. Består av 
främst grenade, mättade kolväten, 
främst C9 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150 °C och 
220 °C.)

649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 190
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), lätt alkylat-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från reaktionen mellan 
isobutan och monoolefiniska 
kolväten, främst C3 till C5. Består av 
främst grenade, mättade kolväten, 
främst C7 till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
160 °C.)

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

Nafta (petroleum), isomeriserings-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
isomerisering av raka 
paraffinkolväten, C4 till C6. Består 
främst av mättade kolväten som 
isobutan, isopentan, 
2,2-dimetylbutan, 2-metylpentan en 
3-metylpentan.)

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 191
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerad lätt
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av alifatiska kolväten, 
främst C5 till C11, med ungefärligt 
kokspunktsintervall mellan 35 °C och 
190 °C.)

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

Nafta (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerad tung

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av alifatiska kolväten, 
främst C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
230 °C.)

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

Raffinat (petroleum), katalytisk 
reformer etylenglykol-vatten-
motströmsextrakt

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
UDEX-extraktionsprocessen på den 
katalytiska reformerströmmen. Består 
av mättade kolväten, främst C6 till 
C9.)

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 192
BILAGA XVII DG C I SV

Raffinat (petroleum), reformer 
Lurgi-enhetsseparerat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från en 
Lurgi-separationsanläggning. Består 
främst av icke aromatiska kolväten 
med varierande små mängder 
aromatiska kolväten, främst C6 till 
C8.)

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

Nafta (petroleum), fullrange alkylat, 
butanhaltig

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från reaktionen mellan 
isobutan och monoolefiniska 
kolväten, främst C3 till C5. Består av 
främst grenade, mättade kolväten, 
främst C7 till C12, med några butaner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35 °C och 200 °C.)

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

Destillat (petroleum), nafta, 
ångkrackningsutvunna, 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
vätebehandlade

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



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 193
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
lösningsmedelextraktion av ett lätt 
vätebehandlat destillat från 
ångkrackad nafta.)

Nafta (petroleum), C4–12-, 
butanalkylat, isooktanrik

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom alkylering av butaner. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C12, rik på isooktan, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
35 °C och 210 °C.)

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

Kolväten, vätebehandlade lätta 
naftadestillat, 
lösningsmedelsraffinerade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från destillationen av 
vätebehandlad nafta, följt av 
lösningsmedelsextraktion och 
destillation. Består främst av mättade 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 94 °C och 
99 °C.)

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

Nafta (petroleum), isomerisering, 
C6-fraktion

649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 194
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från destillation av 
katalytiskt isomeriserad bensin. 
Består främst av hexanisomerer med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
60 °C och 66 °C.)

Kolväten, C6–7-, naftakrackning, 
lösningsmedelsraffinerade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom sorption av bensen 
från en katalytiskt fullt hydrerad 
bensenrik kolvätenfraktion som 
erhållits genom destillation från 
prehydrerad krackad nafta. Består 
främst av paraffin- och 
naftenkolväten, främst C6 till C7, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
70 °C och 100 °C.)

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

Kolväten, C6-rika, vätebehandlade 
lätta naftadestillat, lösningsmedels-
raffinerade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
vätebehandlad nafta följt av 
lösningsmedelsextraktion. Består 
främst av mättade kolväten, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
65 °C och 70 °C.)

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 195
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), tung katalystiskt 
krackad
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av kolväten, främst C6 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 65 °C och 230 °C. Innehåller 
relativt stor andel omättade kolväten.)

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

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
krackad

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av kolväten, främst C4 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan -20 °C och 190 °C. Innehåller 
relativt stor andel omättade kolväten.)

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

Kolväten, C3−11-, katalytisk 
kracker-destillat

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



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 196
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av kolväten, främst C3 till C11, 
med ungefärligt kokpunkt 204 °C.)

Nafta (petroleum), katalytiskt 
krackad lätt destillerad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av kolväten, främst C1 till C5.)

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

Destillat (petroleum), nafta, 
ångkrackningsutvunna, 
vätebehandlade lätta aromatiska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett lätt 
destillat från ångkrackad nafta. Består 
främst av aromatiska kolväten.)

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



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 197
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), tung katalytiskt 
krackad, sweetened

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

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att avsvavla ett 
katalytiskt krackat petroleumdestillat 
för att omvandla merkaptaner eller 
avlägsna sura föroreningar. Består 
främst av kolväten, främst C6 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 60 °C och 200 °C.)

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
krackad, sweetened
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att avsvavla ett 
katalytiskt krackat petroleumdestillat 
för att omvandla merkaptaner eller 
avlägsna sura föroreningar. Består 
främst av kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 35 °C och 
210 °C.)

649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 198
BILAGA XVII DG C I SV

Kolväten, C8–12-, katalytisk 
krackning, kemiskt neutraliserade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av en 
fraktion från katalytisk krackning 
som genomgått alkalisk tvättning. 
Består främst av kolväten, främst C8
till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 130 °C och 
210 °C.)

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

Kolväten, C8–12-, katalytisk 
krackning, destillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består främst av kolväten, främst C8
till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 140 °C och 
210 °C.)

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

Kolväten, C8−12-, katalytisk 
krackning, kemiskt neutraliserade, 
avsvavlade

649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 199
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
reformerad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består främst av kolväten, främst C5
till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 35 °C och 
190 °C. Innehåller relativt stor andel 
aromatiska och grenade kolväten. 
Denna ström kan innehålla 
10 volymprocent bensen eller mer.)

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

Nafta (petroleum), tung katalytiskt 
reformerad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
230 °C.)

649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 200
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), katalytiskt 
reformerade pentanavdrivar-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består främst av alifatiska kolväten, 
främst C3 till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -49 °C och 
63 °C.)

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

Kolväten, C2–6-, C6–8-katalytisk 
reformer-

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

Återstoder (petroleum), 
C6−8-katalytisk reformer-

(Sammansatt återstod från katalytisk 
reformering av C6−8-satsning. Består 
av kolväten, främst C2 till C6.)

649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 201
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
reformerad, aromatfri
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består främst av kolväten, främst C5
till C8, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 35 °C och 120 °C. 
Innehåller relativt stor andel grenade 
kolväten med aromatiska 
komponenter borttagna.)

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

Destillat (petroleum), katalytiskt 
reformerad straight-run nafta, 
toppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
reformering av straight-run nafta, 
följt av fraktionring av det totala 
utflödet. Består av mättade, alifatiska 
kolväten, främst C2 till C6.)

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

Petroleumprodukter, hydrofiner-
powerformer-reformat

649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 202
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom en hydrofiner-
powerformer-process, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
27 °C och 210 °C.)

Nafta (petroleum), full-range 
reformerad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består av kolväten, främst C5 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35 °C och 230 °C.)

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

Nafta (petroleum), katalytiskt 
reformerad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består av kolväten, främst C4 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30 °C och 220 °C. Innehåller 
relativt stor andel aromatiska och 
grenade kolväten. Denna ström kan 
innehålla 10 volymprocent bensen 
eller mer.)

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 203
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), katalytiskt 
reformerade vätebehandlade lätta, 
C8−12-aromatfraktion

(Komplex blandning av 
alkylbensener, erhållen genom 
katalytisk reformering av 
petroleumnafta. Består främst av 
alkylbensener, främst C8 till C10, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
160 °C och 180 °C.)

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

Aromatiska kolväten, C8-, från 
katalytisk reformering

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

Aromatiska kolväten C7−12, C8-rika,
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation från den 
platformatinnehållande fraktionen. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C7 till C12 [primärt C8], och 
kan innehålla icke aromatiska 
kolväten. Båda kolvätetyperna har 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
130 °C och 200 °C.)

649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 204
BILAGA XVII DG C I SV

Bensin, C5–11-, högoktanig 
stabiliserad reformerad
(Sammansatt högoktanig blandning 
av kolväten, erhållen genom 
katalytisk dehydrering av en 
övervägande naftenisk nafta. Består 
främst av aromater och 
icke-aromater, främst C5 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
45 °C och 185 °C.)

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

Kolväten, C7–12-, C>9-aromatrika, 
reformering, tung fraktion
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation från den 
platformatinnehållande fraktionen. 
Består främst av icke aromatiska 
kolväten, främst C7 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
120 °C och 210 °C, samt C9 och 
högre aromatiska kolväten.)

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 205
BILAGA XVII DG C I SV

Kolväten, C5−11-, icke aromatrika, 
reformering, lätt fraktion
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation från den 
platformatinnehållande fraktionen. 
Består främst av icke aromatiska 
kolväten, främst C5 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
35 °C och 125 °C, samt bensen och 
toluen.)

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

Footsoil (petroleum), 
kiselsyrabehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med kiselsyra för att 
avlägsna spårbeståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka kolväten, främst högre 
än C12.)

649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 206
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), lätt termiskt 
krackad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från termisk krackning. 
Består främst av omättade kolväten, 
främst C4 till C8, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -10 °C och 
130 °C.)

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

Nafta (petroleum), tung termiskt 
krackad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från termisk krackning. 
Består främst av omättade kolväten, 
främst C6 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 65 °C och 
220 °C.)

649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 207
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), tunga 
aromatiska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från termisk krackning av 
etan och propan. Denna 
högrekokande fraktion består främst 
av aromatiska C5–C7-kolväten med 
några omättade alifatiska kolväten, 
främst C5. Denna ström kan innehålla 
bensen.)

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

Destillat (petroleum), lätta aromatiska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från termisk krackning av 
etan och propan. Denna lägrekokande 
fraktion består främst av aromatiska 
C5–C7-kolväten med några omättade 
alifatiska kolväten, främst C5. Denna 
ström kan innehålla bensen.)

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

Destillat (petroleum), nafta- och 
raffinatpyrolysatutvunna, 
bensinblandning

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 208
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom pyrolysfraktionering 
vid 816 °C av nafta och raffinat. 
Består främst av C9-kolväten, och 
kokar vid ungefär 204 °C.)

Aromatiska kolväten, C6−8-, nafta-
och raffinatpyrolysatutvunna

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom pyrolysfraktionering 
vid 816 °C av nafta och raffinat. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C6 till C8, inklusive bensen.)

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

Destillat (petroleum), termiskt 
krackad nafta och gasolja
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
termiskt krackad nafta och/eller 
gasolja. Består främst av olefiniska 
C5-kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 33 °C och 
60 °C.)

649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 209
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), termiskt 
krackad nafta och gasolja, 
C5-dimerhaltiga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktiv destillation 
av termiskt krackad nafta och/eller 
gasolja. Består främst av C5-kolväten 
med några dimeriserade C5-olefiner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 33 °C och 184 °C.)

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

Destillat (petroleum), termiskt 
krackad nafta och gasolja, extraktiva
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktiv destillation 
av termiskt krackad nafta och/eller 
gasolja. Består av paraffiniska och 
olefiniska kolväten, främst 
isopentener, som 2-metyl-1-buten och 
2-metyl-2-buten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 31 °C och 
40 °C.)

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

Destillat (petroleum), lätt termiskt 
krackade, debutaniserade aromatiska

649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 210
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från termisk krackning. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst bensen.)

Nafta (petroleum), lätt termiskt 
krackad, sweetened

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att avsvavla ett 
petroleumdestillat från den 
högtemperaturtermiska krackningen 
av tunga oljefraktioner för att 
omvandla merkaptaner. Består främst 
av aromater, olefiner och mättade 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 20 °C och 
100 °C.)

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

Nafta (petroleum), vätebehandlad 
tung

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C6 till C13, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 65 °C och 
230 °C.)

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 211
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C4 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
190 °C.)

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom katalytisk 
väteavsvavling. Består av kolväten, 
främst C4 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
190 °C.)

649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 212
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), väteavsvavlad 
tung
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom katalytisk 
väteavsvavling. Består av kolväten, 
främst C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 90 °C och 
230 °C.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
medeltunga, intermediärt kokande
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en vätebehandling 
av lätta destillat. Består av kolväten, 
främst C5 till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 127 °C och 
188 °C.)

649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 213
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), lätt destillat 
vätebehandlingsprocess-, lågkokande
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en vätebehandling 
av lätta destillat. Består av kolväten, 
främst C6 till C9, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 3 °C och 
194 °C.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlad 
tung nafta, 
isohexanavdrivartoppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en vätebehandling 
av tung nafta. Består av kolväten, 
främst C3 till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -49 °C och 
68 °C.

649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 214
BILAGA XVII DG C I SV

Solventnafta (petroleum), lätt 
aromatisk, vätebehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C8 till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 135 °C och 
210 °C.)

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad 
termiskt krackad lätt

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av ett 
väteavsvavlat terminskt krackat 
destillat. Består främst av kolväten, 
främst C5 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 23 °C och 
195 °C.)

649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 215
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), vätebehandlad 
lätt, cykloalkanhaltig
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av en 
petroleumfraktion. Består främst av
alkaner och cykloalkaner, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-20 °C och 190 °C.)

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

Nafta (petroleum), tung ångkrackad, 
hydrerad

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad 
full-range
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
väteavsvavling. Består främst av 
kolväten, främst C4 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30 °C och 250 °C.)

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 216
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt 
ångkrackad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion, erhållen genom en 
pyrolysprocess, med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av 
omättade kolväten, främst C5 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35 °C och 190 °C.)

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

Kolväten, C4-12, naftakrackning, 
vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkten från en 
nafta-ångkrackningsprocess och 
efterföljande selektiv katalytisk 
hydrering av hartsbildare. Består av 
kolväten, främst C4 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30 °C och 230 °C.)

649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 217
BILAGA XVII DG C I SV

Solventnafta (petroleum), 
vätebehandlad lätt naftenisk
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består främst av 
cykloparaffinkolväten, främst C6 till 
C7, med ungefärligt 
kokpunkts-intervall mellan 73 °C och 
85 °C.)

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

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad, 
hydrerad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom separering och 
efterföljande hydrering av 
produkterna från en 
ångkracknings-process för 
tillverkning av eten. Består främst av 
mättade och omättade paraffiner, 
cykliska paraffiner och cykliska 
aromatiska kolväten, från C4 till C10, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 50 °C och 200 °C. Andelen 
bensenkolväten kan variera upp till 
30 viktprocent, och strömmen kan 
också innehålla mindre mängder 
svavel och oxygenerade föreningar.)

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 218
BILAGA XVII DG C I SV

Kolväten C6−11, vätebehandlade, 
avaromatiserade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som lösningsmedel som 
hydreras katalytiskt för att omvandla 
aromater till naftener.)

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

Kolväten, C9−12, vätebehandlade, 
avaromatiserade

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

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som lösningsmedel som 
hydreras katalytiskt för att omvandla 
aromater till naftener.)

Mineralterpentin
(Färglöst, raffinerat 
petroleum-destillat, fritt från härsken 
eller oangenäm lukt, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 149 °C och 
205 °C .)

649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 219
BILAGA XVII DG C I SV

Naturgaskondensat (petroleum)

(Komplex blandning av kolväten, 
separerad som vätska från naturgas i 
en ytseparator genom retrograd 
kondensering. Består främst av 
kolväten, mellan C2 och C20. Vätska 
vid atomsfärisk temperatur och 
tryck.)

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

Naturgas (petroleum), rå 
vätskeblandning
(Komplex blandning av kolväten, 
separerad som vätska från naturgas i 
en gasåtervinningsanläggning genom 
processer som kylning eller 
absorption. Består främst av mättade, 
alifatiska kolväten, mellan C2 och 
C8.)

649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 220
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), lätt hydrokrackad

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av produkter från en 
hydrerkrackningsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst C4
till C10, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan -20 °C och 180 °C.)

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

Nafta (petroleum), tung hydrokrackad
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av produkter från en 
hydrerkrackningsprocess. Består 
främst av kolväten, främst C6 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 65 °C och 230 °C.)

649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 221
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), sweetened

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att underkasta 
avsvavla en petroleumnafta för att 
omvandla merkaptaner eller avlägsna 
sura föroreningar. Består av kolväten, 
främst C4 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -10 °C och 
230 °C.)

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

Nafta (petroleum), syrabehandlad
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
av kolväten, främst C7 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan
90 °C och 230 °C.)

649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 222
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), kemiskt 
neutraliserad tung
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en behandling för att 
avlägsna sura material. Består av 
kolväten, främst C6 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
65 °C och 230 °C.)

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

Nafta (petroleum), kemiskt 
neutraliserad lätt
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en behandling för att 
avlägsna sura material. Består av 
kolväten, främst C4 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-20 °C och 190 °C.)

649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 223
BILAGA XVII DG C I SV

Nafta (petroleum), katalytiskt 
avvaxad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalystisk avvaxning 
av en petroleumfraktion. Består 
främst av kolväten, främst C5 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35 °C och 230 °C.)

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

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en ångkracknings-
process. Består av kolväten, främst 
C4 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
190 °C. Denna ström innehåller 
sannolikt 10 volymprocent eller mer 
av bensen.)

649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 224
BILAGA XVII DG C I SV

Solventnafta (petroleum), lätt 
aromatisk
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
aromatiska strömmar. Består främst 
av aromatiska kolväten, främst C8 till 
C10, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 135 °C och 210 °C.)

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

Aromatiska kolväten, C6−10, 
syrabehandlade, neutraliserade

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

Destillat (petroleum), C3−5, 
2-metyl-2-butenrika

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
kolväten, oftast C3 till C5, främst 
isopentan och 3-metyl-1-buten. 
Består av mättade och omättade 
kolvätten, C3 till C5, främst 
2-metyl-2-buten.)

649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 225
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), polymeriserade 
ångkrackade petroleumdestillat, 
C5−12-fraktion

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
polymeriserade ångkrackade 
petroleumdestillat. Består främst av 
kolväten, främst C5 till C12.)

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

Destillat (petroleum), ångkrackade, 
C5−12-fraktion
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen genom 
destillation av produkter från en 
ångkrackningsprocess. Består av 
omättade kolväten, främst C5 till C12.)

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

Destillat (petroleum), ångkrackade, 
C5−10-fraktion, blandade med lätt 
ångkrackad petroleumnafta-C5-
fraktion

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 226
BILAGA XVII DG C I SV

Extrakt (petroleum), kall syra-, C4−6;

(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen från extraktion 
med kall syra av mättade och 
omättade alifatiska kolväten, oftast 
C3 till C6, främst pentaner och 
pentener. Består främst av mättade 
och omättade kolväten, C4 till C6, 
främst C5.)

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

Destillat (petroleum), 
pentanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från en katalytiskt krackad 
gasström. Består av alifatiska 
kolväten, främst C4 till C6.)

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
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Återstoder (petroleum), 
butanseparationstornsbottenfraktioner
(Sammansatta återstoder från 
destillation av en butanström. Består 
av alifatiska kolväten, främst C4 till 
C6.)

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

Återstoder (petroleum), 
isobutanavdrivartorn
(Sammansatta återstoder från 
atomosfärisk destillation av butan-
butenströmmen. Består av alifatiska 
kolväten, främst C4 till C6.)

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

Nafta (petroleum), full-range coker-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en vätskecoker. Består 
främst av omättade kolväten, främst 
C4 till C15, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 43 °C och 
250 °C.)

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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Nafta (petroleum), ångkrackad 
medeltung aromatisk
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 130 °C och 
220 °C.)

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

Nafta (petroleum), lerbehandlad full-
range straight-run

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av full-
range straight-run nafta med naturlig 
eller modifierad lera, oftast i en 
perkoleringsprocess, för att avlägsna 
spår av polära föreningar samt 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C4 till C11, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan -20 °C och 
220 °C.)

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

Nafta (petroleum), lerbehandlad lätt 
straight-run

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av lätt 
straight-run nafta med naturlig eller 
modifierad lera, oftast i en 
perkoleringsprocess, för att avlägsna 
spår av polära föreningar samt 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C7 till C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 93 °C och 
180 °C.)

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad 
aromatisk
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en ångkracknings-
process. Består främst av aromatiska 
kolväten, främst C7 till C9, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
110 °C och 165 °C.)

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

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad, 
befriad från bensen

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en ångkracknings-
process. Består främst av kolväten, 
främst C4 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 80 °C och 
218 °C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
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Nafta (petroleum), aromathaltig 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

Bensin, pyrolys-, butanavdrivar-
bottenfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
propanavdrivarbottenfraktioner. 
Består av kolväten, främst högre än 
C5.)

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

Nafta (petroleum), lätt, sweetened

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att avsvavla ett 
petroleumdestillat för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C3 till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall från -20 °C till 
100 °C.)

649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 231
BILAGA XVII DG C I SV

Naturgaskondensat

(Komplex blandning av kolväten 
separerad och/eller kondenserad från 
naturgas under transport och 
uppsamlad vid borrhålet och/eller 
från produktion, insamlings-, 
överförings- och distributions-
pipelines i marken, skrubbers osv. 
Består främst av kolväten, främst C2
till C8.)

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

Destillat (petroleum), naftaunifiner-
stripper-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom strippning av 
produkterna från naftaunifinern. 
Består av mättade, alifatiska 
kolväten, främst C2 till C6.)

649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
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Nafta (petroleum), katalytiskt 
reformerad lätt, aromatfri fraktion
(Komplex blandning av kolväten som 
återstår efter avlägsnande av 
aromatiska föreningar från katalytiskt 
reformerad lätt nafta i en selektiv 
absorptionsprocess. Består främst av 
paraffiniska och cykliska föreningar, 
främst C5 till C8, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 66 °C och 
121 °C.)

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

Bensin
(Komplex blandning av kolväten, 
bestående främst av paraffiner, 
cykloparaffiner, aromatiska och 
olefiniska kolväten, främst högre än 
C3 med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 30 °C och 260 °C.)

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
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Aromatiska kolväten, C7−8, 
dealkyleringsprodukter, 
destillationsåterstoder

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

Kolväten, C4–6, pentavdrivare lätta, 
aromatisk vätebehandling

(Komplex blandling av kolväten 
erhållen som första genomflöde från 
pentanavdrivarkolonnen före 
vätebehandling av det aromatiska 
satsningsmaterialet. Består främst av 
kolväten, främst C4 till C6, främst 
pentaner och pentener, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
25 °C och 40 °C.)

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

Destillat (petroleum), 
värmebehandlad ångkrackad nafta, 
C5-rika

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
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(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
värmebehandlad ångkrackad nafta. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C6, främst C5.)

Extrakt (petroleum), katalytiskt 
reformerad lätt nafta lösningsmedels-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som extraktet från 
lösningsmedelsextraktion av en 
katalytiskt reformerad petroleum-
fraktion. Består främst av aromatiska 
kolväten, främst C7 till C8, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från 
100 °C till 200 °C.)

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad lätt, 
avaromatiserad

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
väteavsvavlade och avaromatiserade 
petroleumfraktioner. Består främst av 
C7-paraffiner och cykloparaffiner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 90 °C och 100 °C.)

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
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Nafta (petroleum), lätt, C5-rik, 
sweetened
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avsvavla en 
petroleumnafta för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C4 till C5, främst C5, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
-10 °C och 35 °C.)

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

Kolväten, C8−11, naftakrackning, 
toluenfraktion
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
prehydrerad krackad nafta. Består 
främst av kolväten, främst C8 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 130 °C och 205 °C.)

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

Kolväten, C4−11, naftakrackning, 
aromatfria

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från prehydrerad krackad 
nafta efter destillativ separering av 
bensen- och toluenhaltiga 
kolvätefraktioner och en 
högrekokande fraktion. Består främst 
av kolväten, främst C4 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30 °C ocht 205 °C.)

Nafta (petroleum), lätt 
värmebehandlad, ångkrackad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
ångkrackad nafta efter återvinning 
från en värmebehandlingsprocess. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C6, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 0 °C och 80 °C.)

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

Destillat (petroleum), C6-rika

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av en 
råoljesatsning. Består främst av 
kolväten, C5 till C7, rik på C6, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
60 °C och 70 °C.)

649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
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Bensin, pyrolys-, hydrerad

(Destillationsfraktion från 
hydreringen av pyrolsbensin med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
20 °C och 200 °C.)

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

Destillat (petroleum), ångkrackade, 
C8−12-fraktion, plymeriserade, lätta 
destillationsfraktioner
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av den 
polymeriserade C8−12-fraktionen från 
ångkrackade petroleumdestillat. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C8 till C12.)

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

Extrakt (petroleum), tunga 
naftenlösningsmedels-, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av tunga 
naftenlösningsmedelspetroleumextrak
t med blekjord. Består främst av 
kolväten, främst C6 till C10, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
80 °C och 180 °C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
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Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, 
befriad från bensen, termiskt 
behandlad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling och 
destillation av avbensenerad, lätt, 
ångkrackad petroleumnafta. Består av 
kolväten, främst C7 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från 
95 °C till 200 °C.)

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

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, 
termiskt behandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling och 
destillation av lätt, ångkrackad 
petroleumnafta. Består av kolväten, 
främst C5 till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 35 °C och 
80 °C.)

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

Destillat (petroleum), C7−9, C8-rika, 
väteavsvavlade avaromatiserade

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
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(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av en lätt 
petroleumfraktion, väteavsvavlad och 
avaromatiserad. Består främst av 
kolväten, främst C7 till C9, främst 
C8-paraffiner och cykloparaffiner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 120 °C och 130 °C.)

Kolväten, C6−8, hydrerade, sorption-
avaromatiserade, toluenraffinering
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom sorption av toluen 
från en kolvätenfraktion från krackad 
bensin behandlad med väte i närvaro 
av katalysator. Består främst av 
kolväten, främst C6 till C8, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
80 °C och 135 °C.)

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad 
full-range coker-

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
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(Komplex blandning av kloväten, 
erhållen genom fraktionering från 
väteavsvavlat cokerdestillat. Består 
främst av kolväten, främst C5 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 23 °C och 196 °C.)

Nafta (petroleum), sweetened lätt

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avsvavla en 
petroleumnafta för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C5 till C8, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 20 °C och 
130 °C.)

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

Kolväten, C3−6, C5-rika, ångkrackad 
nafta

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
ångkrackad nafta. Består främst av 
kolväten, C3 till C6, främst C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
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Kolväten, C5-rika, 
bicyklopentadienhaltiga
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en ångkracknings-
process. Består främst av kolväten, 
C5 och bicyklopentadien, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30 °C och 170 °C.)

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

Återstoder (petroleum), ångkrackade 
lätta, aromatiska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från ångkrackning eller 
liknande processer, efter avlägsnande 
av de mycket lätta produkterna, vilket 
ger en återstod av kolväten från C5
och högre. Består främst av 
aromatiska kolväten, högre än C5, 
med kokpunkt över ungefär 40 °C.)

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

Kolväten, C≥5, C5−6-rika 649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P

Kolväten, C5-rika 649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P

Aromatiska kolväten, C8−10 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
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Destillat (petroleum), lätta katalytiskt 
krackade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C9 till C25, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från 
150 °C till 400 °C. Innehåller 
förhållandevis stor andel bicykliska, 
aromatiska kolväten.)

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

Destillat (petroleum), intermediära 
katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C11 till C30, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
205 °C och 450 °C. Innehåller 
förhållandevis stor andel tricykliska, 
aromatiska kolväten.)

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
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Destillat (petroleum), lätta termiskt 
krackade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en termisk 
krackningsprocess. Består främst av 
omättade kolväten, främst C10 till C22, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 160 °C och 370 °C.)

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

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
lätta katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom att behandla lätta, 
katalytiskt krackade destillat med 
väte för att omvandla organiskt 
svavel till vätesulfid, som avlägsnas. 
Består främst av kolväten, främst C9
till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150 °C och 
400 °C. Innehåller förhållandevis stor 
andel bicykliska, aromatiska 
kolväten.)

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
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Destillat (petroleum), lätt ångkrackad 
nafta
(Komplex blandnings av kolväten 
från flerstegsdestillation av produkter 
från en ångkrackningsprocess. Består 
av kolväten, främst C10 till C18.)

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

Destillat (petroleum), krackade 
ångkrackade petroleumdestillat
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av ett 
krackat ångkrackat destillat och/eller 
dess fraktioneringsprodukter. Består 
av kolväten, främst C10 till 
lågmolekylära polymerer.)

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

Gasoljor (petroleum), ångkrackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består av 
kolväten, främst högre än C9, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
205 °C och 400 °C.)

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
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Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
termiskt krackade medeltunga
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
väteavsvavlade, termiska 
krackerdestillatråmaterial. Består 
främst av kolväten, främst C11 till 
C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205 °C och 
400 °C.)

649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6

Gasoljor (petroleum), termiskt 
krackade, väteavsvavlade

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

Återstoder (petroleum), hydrerad 
ångkrackad nafta

649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av vätebehandlad 
ångkrackad nafta. Består främst av 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200 °C och 
350 °C.)
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Återstoder (petroleum), ångkrackad 
naftadestillation-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som kolonnbottenfraktion 
från ångkrackning av nafta vid hög 
temperatur. Kokpunktsintervallet är 
ungefär 147 °C till 300 °C. Den 
färdiga produkten har 
viskositeten 18 10-6 m2.s-1 vid 50 °C.)

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

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt 
krackade, termiskt nedbrutna

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess som använts som 
värmeöverföringsvätska. Består 
främst av kolväten med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 190 °C och 
340 °C. Denna ström innehåller 
förmodligen organiska 
svavelföreningar.)

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

Återstoder (petroleum), ångkrackad 
värmebehandlad nafta

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
ångkrackad värmebehandlad nafta, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 150 °C och 350 °C.)

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
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Gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, 
termiskt krackade väteavsvavlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
väteavsvavling av termiskt krackad 
lätt vakuumpetroleum. Består av 
kolväten, främst C14 till C20, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270 °C och 370 °C.)

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

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
medeltunga coker-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering från 
väteavsvavlade coker-
destillatråmaterial. Består främst av 
kolväten, främst C12 till C21, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
200 °C och 360 °C.)

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

Destillat (petroleum), tunga 
ångkrackade

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
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(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
ångkrackade tunga återstoder. Består 
främst av högalkylerade tunga 
aromatiska kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 250 °C och 
400 °C.)

Destillat (petroleum), tunga 
hydrokrackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en hydrerkrack-
ningsprocess. Består främst av 
mättade kolväten, C15 till C39, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260 °C och 600 °C.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade tunga 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
paraffiniska

649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 249
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsavasfalterade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som den lösningsmedels-
lösliga fraktionen från 
C3−C4-lösningsmedelsavasfalteringen 
av återstoder. Består av kolväten, 
främst högre än C25, med kokpunkt 
över ungefär 400 °C.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade tunga 
nafteniska

(Komplex blanding av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består av kolväten, främst C20 till 
C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C. Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 250
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
nafteniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består av kolväten, främst C15 till 
C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet mindre än 19 10-6 m2.s-1

vid 40 °C. Innehåller förhållandevis 
få normalparaffiner.)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som den lösningsmedels-
olösliga fraktionen från 
lösningsmedelsraffineringen av 
återstoder, genom att använda ett 
polärt organiskt lösningsmedel som 
fenol eller furfural. Består av 
kolväten, främst högre än C25, med 
kokpunkt över ungefär 400 °C.)

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
tunga paraffiniska

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 251
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. 
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 252
BILAGA XVII DG C I SV

Återstodsoljor (petroleum), 
lerbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
återstodsolja med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst högre än C25, med 
kokpunkt över ungefär 400 °C.)

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
lätta nafteniska

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 253
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
tunga nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
lätta nafteniska

649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 254
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
lätta paraffiniska

649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 255
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C. Innehåller 
förhållandevis stor andel mättade 
kolväten.)

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade lätta 
paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid avlägsnande av 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
främst av kolväten, främst C15 till 
C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet mindre än 19 10-6 m2.s-1

vid 40 °C.)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst högre än C25, med kokpunkt 
över ungefär 400 °C.)

649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 256
BILAGA XVII DG C I SV

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna långa, 
grenade kolväten från återstodsolja 
genom lösningsmedelskristallisation.
Består av kolväten, främst högre än 
C25, med kokpunkt över ungefär 
400 °C.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), lösnings-
medelsavvaxade lätta nafteniska

649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 257
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade tunga

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 258
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade lätta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade tunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 259
BILAGA XVII DG C I SV

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade lätta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Naftenoljor (petroleum), komplexa 
avvaxade tunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna raka 
paraffinkolväten som ett fast ämne 
vid behandling med ett reagens som 
urea. Består av kolväten, främst C20
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 cSt [mm2/s] vid 
40 °C. Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

naftenoljor (petroleum), komplexa 
avvaxade lätta

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 260
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Smörjoljor (petroleum), C20−50, 
vätebehandlade neutrala oljebaserade, 
högviskösa

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstodsolja med väte i närvaro av 
katalysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C20
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 112 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C. Innehåller förhållandevis stor 
andel mättade kolväten.)

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

Smörjoljor (petroleum), C15−30, 
vätebehandlade neutrala oljebaserade

649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 261
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstosolja med väte i närvaro av 
kataysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C15
till C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 15 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C. Innehåller förhållandevis stor 
andel mättade kolväten.)

Smörjoljor (petroleum), C20−50, 
vätebehandlade neutrala oljebaserade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstodsolja med väte i närvaro av 
katalysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C20
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 32 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C. Innehåller förhållandevis stor 
andel mättade kolväten.)

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 262
BILAGA XVII DG C I SV

Smörjoljor

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion och 
avvaxningsprocesser. Består främst 
av mättade kolväten, C15 till C50.)

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

Destillat (petroleum), komplexa 
avvaxade tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avvaxning av ett 
tungt paraffindestillat. Består främst 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 263
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), komplexa 
avvaxade lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avvaxning av ett lätt 
paraffindestillat. Består främst av 
kolväten, främst C12 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffiniska, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
genom att behandla ett avvaxat tungt 
paraffindestillat med naturlig eller 
modifierad lera, i antigen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess. Består 
av kolväten, främst C20 till C50.)

649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 264
BILAGA XVII DG C I SV

Kolväten, C20−50, lösningsmedels-
avvaxade tunga paraffiniska, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
avvaxat tungt paraffindestillat med 
väte i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C20 till 
C50.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade lätta 
paraffiniska, lerbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
avvaxat lätt paraffindestillat med 
natrulig eller modifierad lera, i 
antigen en kontakt- eller en 
perkoleringsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C15 till C30.)

649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 265
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade lätta 
paraffiniska, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
avvaxat lätt paraffindestillat med väte 
i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C15 till 
C30.)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
vätebehandlade, lösningsmedels-
avvaxade

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

Återstodsoljor (petroleum), 
katalytiskt avvaxade

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

Destillat (petroleum), avvaxade tunga 
paraffiniska, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom intensiv 
vätebehandling av ett avvaxat 
destillat i närvaro av katalysator.
Består främst av mättade kolväten, 
främst C25 till C39, och bildar en 
färdig olja med viskositet ungefär 
44 10-6 m2.s-1 vid 50 °C.)

649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 266
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), avvaxade lätta 
paraffiniska, vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom intensiv 
vätebehandling av ett avvaxat 
destillat i närvaro av katalysator.
Består främst av mättade kolväten, 
främst C21 till C29, och bildar en 
färdig olja med viskositet ungefär 
13 10-6 m2.s-1 vid 50 °C.)

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

Destillat (petroleum), hydrokrackade 
lösningsmedelsraffinerade, avvaxade
(Komplex blandning av flytande 
kolväten erhållen genom 
omkristallisering av avvaxade, 
hydrerkrackade, lösningsmedels-
raffinerade petroleumdestillat.)

649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 267
BILAGA XVII DG C I SV

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
nafteniska, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator och avlägsna 
aromatiska kolväten genom 
lösningsmedelsextraktion. Består 
främst av naftenkolväten, främst C15
till C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet mellan 13 och 
15 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum) C17−35, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, vätebehandlade

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

Smörjoljor (petroleum), 
hydrokrackade icke aromatiska 
lösningsmedelsavparaffinerade

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

Återstodsoljor (petroleum), 
hydorkrackade syrabehandlade 
lösningsmedelsavvaxade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att med 
lösningsmedel avlägsna paraffiner 
från återstoder från destillationen av 
syrabehandlade, hydrerkrackade 
tunga paraffiner, med kokpunkt över 
ungefär 380 °C.)

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 268
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Paraffinoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade avvaxade 
tunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från svavelhaltig 
paraffinråolja. Består främst av en 
lösningsmedelsraffinerad 
avparaffinerad smörjolja med 
viskositet 65 10-6 m2.s-1 vid 50 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum), basoljor, 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid raffinering av råolja.
Består främst av aromater, naftener 
och paraffiner, och bildar en färdig 
olja med viskositet 23 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C.)

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

Kolväten, hydrokrackade paraffiniska 
destillationsåterstoder, 
lösningsmedelsavvaxade

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

Kolväten, C20−50, 
återstodsoljehydrering, 
vakuumdestillat

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
vätebehandlade tunga, hydrerade

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
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Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
hydrokrackade lätta

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedelsav-
aromatisering av återstoder från 
hydrerkrackad petroleum. Består 
främst av kolväten, främst C18 till 
C27, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 370 °C och 450 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum), C18−40, 
lösningsmedelsavvaxade 
hydrokrackade destillatbaserade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom lösningsmedels-
avparaffinering av destillations-
återstoder från hydrerkrackad 
petroleum. Består främst av kolväten, 
främst C18 till C40, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 370 °C och 
550 °C.)

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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Smörjoljor (petroleum), C18–40, 
lösningsmedelsavvaxade hydrerade 
raffinatbaserade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom lösningsmedels-
avparaffinering av det hydrerade 
raffinatet från lösningsmedels-
extraktion av ett hydrerkrackat 
petroleumdestillat. Består främst av 
kolväten, främst C18 till C40, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
370 °C till 550 °C.)

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

Kolväten, C13−30, aromatrika, 
lösningsmedelsextraherade nafteniska 
destillat

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

Kolväten, C16−32, aromatrika, 
lösningsmedelsextraherade nafteniska 
destillat

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

Kolväten, C37−68, avvaxade 
avasfalterade vätebehandlade 
vakuumdestillationsåterstoder

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

Kolväten, C37−65, vätebehandlade 
avasfalterade vakuumdestillations-
återstoder

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

Destillat (petroleum), hydrokrackade 
lösningsmedelsraffinerade lätta

649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L



7524/8/06 REV 8 KGW/co,be,sl,mn,cs 271
BILAGA XVII DG C I SV

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
behandling av ett destillat från 
hydrerkrackade petroleumdestillat.
Består främst av kolväten, främst C18
till C27, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 370 °C och 450 °C.)

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade hydrerade 
tunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
hydrerat petroleumdestillat. Består 
främst av kolväten, främst C19 till 
C40, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 390 °C och 550 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum) C18−27, 
hydrokrackade lösningsmedel-
avvaxade

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

Kolväten, C17−30, vätebehandlade 
lösningsmedelsavasfalterade 
atmosfäriska destillationsåterstoder, 
lätta destillat

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L
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(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som första genomflöde från 
vakuumdestillationen av utflödet från 
behandlingen av lösningsmedels-
avasfalterad korta återstoder med väte 
i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C17 till 
C30, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 300 °C och 400 °C. 
Bildar en färdig olja med viskositet 
4 10-6 m2.s-1 vid ungefär 100 °C.)

Kolväten, C17−40, vätebehandlade 
lösningsmedelsavasfalterade 
destillationsåterstoder, lätta 
vakuumdestillat

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som första genomflöde från 
vakuumdestillationen av utflödet från 
den katalytiska vätebehandlingen av 
lösningsmedelsavasfalterade korta 
återstoder, med viskositet 
8 10-6 m2.s-1 vid ungefär 100 °C .
Består främst av kolväten, främst C17
till C40, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 300 °C och 
500 °C.)

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

Kolväten, C13−27, lösningsmedels-
extraherade lätta nafteniska

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositet 9,5 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C . Består av kolväten, främst C13
till C27, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 240 °C och 
400 °C.)

Kolväten, C14−29, lösningsmedels-
extraherade lätta nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositet 16 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C . Består av kolväten, främst C14
och C29, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 250 °C och 425 °C.)

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

Kolväten, C27–42, avaromatiserade 649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L

Kolväten, C17−30, vätebehandlade 
destillat, lätta destillationsfraktioner

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

Kolväten, C27−45, nafteniska 
vakuumdestillations-

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
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Kolväten, C27−45, avaromatiserade 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

Kolväten, C20−58, vätebehandlade 649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L

Kolväten, C27−42, nafteniska 649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L

Återstodsoljor (petroleum), 
kolbehandlade lösningsmedels-
avvaxade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
lösningsmedelsavvaxade 
petroleumåterstodsoljor med aktivt 
kol för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar.)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
lerbehandlade lösningsmedels-
avvaxade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
lösningsmedelsavvaxade 
petroleumåterstodsoljor med blekjord 
för att avlägnsa spår av polära 
föreningar samt föroreningar.)

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
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Smörjoljor (petroleum) C25, 
lösningsmedelsextraherade, 
avasfalterade, avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion och hydrering av 
vakuumdestillationsåterstoder. Består 
främst av kolväten, främst högre än 
C25, och bildar en färdig olja med 
viskositet i området 32 10-6 m2.s-1 till 
37 10-6 m2.s-1 vid 100 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum), C17-32, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, hydrerade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion och hydrering av 
atmosfäriska destillationsåterstoder.
Består främst av kolväten, främst C17
till C32, och bildar en färdig olja med 
viskositet i området 17 10-6 m2.s-1 till 
23 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L
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Smörjoljor (petroleum), C20−35, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion och hydrering av 
atmosfäriska destillationsåterstoder.
Består främst av kolväten, främst C20
till C35, och bildar en färdig olja med 
viskositet i området 37 10-6 m2.s-1 till 
44 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Smörjoljor (petroleum), C24−50, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion och hydrering av 
atmosfäriska destillationsåterstoder.
Består främst av kolväten, främst C24
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet i området 16 10-6 m2.s-1 till 
75 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L
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Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
aromatkoncentrat

(Aromatkoncentrat erhållet genom att 
tillsätta vatten till lösningsmedels-
extrakt av tungt naftalendestillat och 
extraktionslösningsmedel.)

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

Extrakt (petroleum), lösningsmedels-
raffinerat tungt paraffindestillat 
lösningsmedels-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som extrakt från 
omextraktionen av lösningsmedels-
raffinerat, tungt paraffindestillat.
Består av mättade och omättade 
kolväten, främst C20 till C50.)

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

Extrakt (petroleum), tunga 
paraffindestillat, lösningsmedels-
avasfalterade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som extrakt från lösnings-
medelsextraktion av tungt 
paraffindestillat.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
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Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett tungt 
naftendestillatlösningsmedelsextrakt 
med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet minst 
19 10-6 m2.s-1 vid 40 °C.)

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

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett tungt 
paraffindestillatlsöningsmedelsextrak
t med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av kolväten, främst C21
till C33, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 350 °C och 480 °C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
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Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett lätt 
paraffindestillatlösningsmedelsextrak
t med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av kolväten, främst C17
till C26, med ungefärligt kokpunkts-
intervall mellan 280 °C och 400 °C.)

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

Extrakt (petroleum), vätebehandlat 
lätt paraffindestillat lösningsmedels-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som extrakt från 
lösningsmedelsextraktion av ett 
intermediärt paraffintoppfraktions-
lösningsmedelsdestillat, som 
behandlats med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C16 till 
C36.)

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

Extrakt (petroleum), lätt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla extraktet 
från en lösningsmedelsextraktions-
process med väte i närvaro av 
katalysator, under förhållanden 
primärt för att avlägsna 
svavelföreningar. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C15 till 
C30. Denna ström innehåller sannolikt 
5 viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 
6 kondenserade aromatringar.)

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
syrabehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som en fraktion vid 
destillation av ett extrakt från 
lösningsmedelsextraktion av lätta 
paraffintoppfraktionspetroleumdestill
at som svavelsyraraffinerats. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C16 till C32.)

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

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion av ett lätt paraffindestillat 
och behandlat med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, som avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C15 till 
C40, och bildar en färdig olja med 
viskositet högre än 10-5 m2.s-1 vid 
40 °C.)

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasolja, lösningsmedels-, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion av lätt vakuumgasolja och 
behandlad med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av 
kolväten, främst C13 till C30.)

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

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
lerbehandlade

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50.
Denna ström innehåller sannolikt 
5 viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 
6 kondenserade aromatringar.)

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från ett petroleumråmaterial 
genom behandling med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, som avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C15 till 
C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C.)

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

Extrakt (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffindestillatlösningsmedels-, 
väteavsvavlade

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från ett lösningsmedels-
avvaxat råmaterial genom behandling 
med väte för att omvandla organiskt 
svavel till svavelväte, som avlägsnas.
Består främst av kolväten, främst C15
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 10-6 m2.s-1 vid 
40 °C.)

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
kolbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som en fraktion från 
destillation av ett extrakt utvunnet 
genom lösningsmedelsextraktion av 
lätt paraffintoppfraktionspetroleum-
destillat behandlat med aktivt kol för 
att avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C16 till 
C32.)

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

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
lerbehandlade

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som en fraktion från 
destillation av ett extrakt utvunnet 
genom lösningsmedelsextraktion av 
lätt paraffintoppfraktionspetroleum-
destillat behandlat med blekjord för 
att avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C16 till 
C32.)

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasolja lösningsmedels-, 
kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion av lätt vakuumpetroleum-
gasolja behandlad med aktivt kol för 
att avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C13 till 
C30.)

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

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasolja lösningsmedels-, 
lerbehandlade

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom lösningsmedels-
extraktion av lätt vakuumpetroleum-
gasolja behandlad med blekjord för 
att avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C13 till 
C30.)

Footsoil (petroleum)

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som oljefraktionen från en 
lösningsmedelsavfettnings- eller 
vaxsvettningsprocess. Består främst 
av grenade kolväten, främst C20 till 
C50.)

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

Footsoil (petroleum), vätebehandlad 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

Eldfasta keramiska fibrer;
specialfibrer förutom de på andra 
ställen i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG nämnda;
[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer 
slumpvis ordnade vars totala innehåll 
av oxider av alkalimetaller och 
alkaliska jordartsmetaller 
(Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), 
understiger eller är lika med 
18 viktprocent.]

650-017-00-8 R
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Tillägg 3

Punkt 29 − Mutagena ämnen: kategori 1
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Tillägg 4

Punkt 29 – Mutagena ämnen: kategori 2

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kommen-
tarer

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

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

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

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

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

Natriumdikromat, dihydrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0

Kromyldiklorid;
kromdioxidklorid

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

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

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

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

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

Butan [innehållande ≥ 0,1 % 
butadien (203-450-8)] [1]

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

Isobutan [innehållande 
≥ 0,1 % butadien (203-450-
8)] [2]

601-004-01-8

20-857-2 [2] 75-28-5 [2]

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

Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

Etylenoxid 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

Propylenoxid; 1,2-
epoxipropan; metyloxiran

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

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-
diepoxibutan

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

Metylakrylamidiometoxiaceta
t (innehållande ≥ 0,1 % 
akrylamid)

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

Metylakrylamidoglykolat 
(innehållande ≥ 0,1 % 
akrylamid)

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

Aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

Triglycidylisocyanurat; TGIC 615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

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

1,3,5-tris-[(2S och 2R)-2,3-
epoxipropyl]-1,3,5-triazin-
2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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Tillägg 5

Punkt 30 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-
nummer

Kommen-
tarer

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

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

Blyföreningar utom sådana som är 
upptagna på annat ställe i bilagan

082-001-00-6

Blyalkyler 082-002-00-1

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

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

Blydiacetat 082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

Triblybis(ortofosfat) 082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

Blyacetat, basiskt 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

Blymetansulfonat 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Blysulfokromat

(Detta ämne identiferas i "Colour 
Index" med "Colour Index 
Constitution Number, C.I. 77603".)

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

Blykromatsulfatmolybdat

(Detta ämne identiferas i "Colour
Index" med "Colour Index 
Constitution Number C.I. 77605".)

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

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

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

Warfarin (ISO) 607-056-00-0 201-377-6 81-81-2

Blystyfnat 609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0
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Tillägg 6

Punkt 30 – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 2

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-
nummer

Kommen-
tarer

6-(2-kloretyl)-6-(2-metoxietoxi)-
2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekan; 
etacelasil

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

Flusilazole (ISO); bis(4-fluorofenyl)-
(metyl)-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-
silan

014-017-00-6 − 85509-19-9 E

En blandning av: 4-[[bis-(4-
fluorfenyl)-metylsilyl]metyl]-4H-
1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-
fluorfenyl)metyl-silyl]metyl]-1H-
1,2,4-triazol

014-019-00-7 403-250-2 − E

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

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

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

Benz[a]pyren 601-032-00-3 200-028-5 50-32-8

2-metoxietanol; metylglykol 603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

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

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

Bis(2-metoxietyl) eter 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

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

4,4'-isobutyletylidendifenol; 2,2-bis 
(4'-hydroxifenyl)-4-metylpentan

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

2-metoxietylacetat; 
etylenglykolmonometyleteracetat 

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

2-etoxietylacetat; 
etylenglykolmonoetyleteracetat 

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

2-etylhexyl-3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-
4-hydroxifenyl]metyl]tio]acetat

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

Di(2-metoxietyl)ftalat 607-228-00-5 204-212-6 117-82-8

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

Fluazifop-butyl (ISO); butyl (RS)-2-
[4-(5-trifluormehyl-2-
pyridyloxi)fenoxi]propionat

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4
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Vinklozolin (ISO); N-3,5-
diklorfenyl-5-metyl-5-vinyl-1,3-
oxazolidin-2,4-dion

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

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

Bis(2-etylhexyl) ftalat; di-(2-
etylhexyl) ftalat; DEHP

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

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

(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-
klorquinoxalin-2-
yloxi)fenyloxi]propionat

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

Binapakryl (ISO) 609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

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

Dinoseb, salter och estrar 609-026-00-2

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

Dinoterb, salter och estrar 609-031-00-X

Nitrofen (ISO) 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

Metylazoximetylacetat 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1
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Tridemorfh (ISO); 2,6-dimetyl-4-
tridecylmorfolin

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

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

Cycloheximid 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-en-
1,2-dikarboxamid

613-166-00-X — 103361-09-7

(2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-
fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-
metyl]oxiran

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

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

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

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

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

N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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Tillägg 7

Särskilda bestämmelser om märkning av varor som innehåller asbest

1. Samtliga varor som innehåller asbest eller förpackningar som innehåller sådana varor skall 

vara försedda med en etikett enligt följande:

a) Etiketten, som skall vara utformad enligt exemplet nedan, skall vara

minst 5 cm hög (H) och 2,5 cm bred.

b) Etiketten skall bestå av två delar

– den övre delen (h1 = 40 % H) skall innehålla bokstaven "a" i vitt mot svart 

bakgrund,

– den undre delen (h2 = 60 % av H) skall innehålla standardformuleringen i vitt 

eller svart mot röd bakgrund och vara tydligt läsbar.

c) Om varan innehåller krokidolit skall orden "innehåller asbest" i 

standardformuleringen bytas ut mot "innehåller krokidolit/blå asbest".

Medlemsstaterna får medge undantag från bestämmelsen i denna punkt för varor som 

skall släppas ut på marknaden inom landet. Varorna måste dock märkas med orden 

"innehåller asbest".

d) Om märkningen sker i form av tryck direkt på varorna är det tillräckligt att en enda 

färg används som kontrasterar mot bakgrunden.
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2. Etiketten enligt detta tillägg skall fästas enligt följande regler:

a) Etiketten fästs på var och en av de minsta enheter som tillhandahålls.

b) Om en vara innehåller asbestbaserade komponenter är det tillräckligt om bara dessa 

delar är försedda med etikett. Märkning krävs inte om komponenten är för liten eller 

förpackningen olämplig och det därför är omöjligt att fästa etiketten på 

komponenten.
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3. Märkning av förpackade varor som innehåller asbest

3.1 Följande skall framgå genom en tydligt läsbar och outplånlig märkning på förpackningen 

till förpackade varor som innehåller asbest

a) farosymbolen och relevant varningstext enligt denna bilaga,

b) skyddsanvisningar, som måste utformas i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv, 

om de är tillämpliga för varan i fråga.

Om ytterligare skyddsanvisningar anges på förpackningen, får dessa inte mildra eller 

motsäga vad som anges enligt a och b.

3.2 Märkning enligt 3.1 skall utföras genom

– en etikett som är väl fäst på förpackningen,

– en etikett som binds fast säkert på förpackningen, eller

– direkt tryck på förpackningen.

3.3 Varor som innehåller asbest och som bara är inslagna i lös plast eller liknande skall anses 

som förpackade och märkas enligt 3.2. Om varorna skiljs från sådana förpackningar och 

släpps ut på marknaden oförpackade, skall varje mindre enhet som tillhandahålls märkas 

enligt 3.1.
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4. Märkning av oförpackade varor som innehåller asbest

För oförpackade varor som innehåller asbest skall märkning enligt 3.1 ske genom

– en etikett som är ordentligt fäst på varan,

– en etikett som binds fast säkert på varan, eller

– direkt tryck på varan.

Om märkning enligt första stycket inte är praktiskt möjlig, exempelvis på grund av varans 

litenhet, varans olämpliga egenskaper eller teckniska svårigheter, skall märkning enligt 3.1 

ske genom ett särskilt meddelandeblad.

5. En etikett som är fäst på den bearbetade eller färdiga varan skall åtföljas av de 

skyddsanvisningar som kan vara tillämpliga för varan i fråga. Följande skyddsanvisningar 

bör särskilt anges:

– Bör om möjligt användas utomhus eller på väl ventilerad plats.

– Använd helst manuella verktyg eller låghastighetsverktyg, som vid behov utrustas 

med lämplig dammutsugningsanordning. Om höghastighetsverktyg används skall de 

alltid vara utrustade med en sådan anordning.
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– Fuktas om möjligt före kapning eller borrning.

– Fukta dammet, samla det i en behållare som försluts väl och omhänderta den på ett 

säkert sätt.

6. Märkning av varor avsedda för hushållsbruk som inte omfattas av avsnitt 5 och från vilka 

fibrer sannolikt kan frigöras vid användning skall vid behov innefatta följande 

skyddsanvisning: "Ersätt vid förslitning".

7. Varor som innehåller asbest skall vara märkta på det officiella språket eller de officiella 

språken i den medlemsstat där varan släpps ut på marknaden.
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Tillägg 8

Punkt 43 − Azofärger

Förteckning över aromatiska aminer

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Ämnen

1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenyl-4-ylamin

4-aminobifenyl
Xenylamin

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

3 95-69-2 202-441-6 4-klor-o-toluidin

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

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

4-amino-2',3-
dimetylazobensen

4-o-tolylazo-o-toluidin

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

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

8 615-05-4 210-406-1 4-metoxi-m-
fenylendiamin

9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metylendianilin
4,4'-diaminodifenylmetan
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10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diklorbenzidin

3,3'-diklorbifenyl-4,4'-
ylendiamin

11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3'-dimetoxibenzidin
o-dianisidin

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

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

14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidin

p-kresidin

15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metylene-bis-(2-klor-
anilin)

2,2'-diklor-4,4'-metylen-
dianilin

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

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

18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o-toluidin
2-aminotoluen

19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-aminoazobensen

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

21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o-anisidin
2-metoxianilin

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobensen
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Tillägg 9

Punkt 43 − Azofärger

Förteckning över azofärgämnen

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Ämnen

1 Ej tilldelat

Komponent 1:
CAS-nr 118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na
Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na

611-070-00-2 405-665-4 En blandning av dinatrium-(6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2- oxidofenylazo)-1-
naftolato)(1-(5-klor- 2-
oxidofenylazo)-2-
naftolato)kromat(1-)
och trinatriumbis(6-(4-anisidino)-
3- sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)kromat(1-)
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I. INLEDNING 

 

1. Den 5 november 2003 lade kommissionen fram ett förslag till en förordning om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) samt 

ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets 

direktiv 67/548/EEG för att anpassa det till Reachförordningen. Förslaget grundar sig på 

artikel 95 i EG-fördraget. 

 

2. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 31 mars 20041. 

 

3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande efter första behandlingen den 17 november 2005. 

 

4. Den 13 december 2005 nådde rådet enhälligt en politisk överenskommelse om 

en kompromisstext för antagandet av en gemensam ståndpunkt. 

 

5. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget 

den 27 juni 2006. 

 

II. SYFTEN 

 

Med beaktande av den avsevärda kunskapsluckan när det gäller kemiska ämnen, som har 

ansetts vara en avgörande svaghet i EU:s nuvarande kemikaliepolitik, är Reachförslaget ett 

försök att avväga skyddet för människors hälsa och för miljön mot konsekvenserna för 

konkurrenskraften, särskilt för små och medelstora företag, samt att förenkla de administrativa 

förfarandena och att utnyttja knappa resurser effektivt. 

                                                 
1  EUT C 112, 30.4.2004, s. 92. 
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Närmare bestämt är några av de viktigaste målen för det nya systemet följande: 

 

• Att inrätta ett enhetligt registreringssystem som utformats för att lämna 

grundinformation om farorna och riskerna med nya och befintliga ämnen som tillverkas 

i eller importeras till EU. 

• Att fastställa omvänd bevisbörda och flytta över den från medlemsstaternas 

myndigheter till tillverknings- och importföretagen som kommer att få ha ansvaret att 

visa att olika ämnen kan användas på ett säkert sätt. 

• Att införa skyldighet för nedströmsanvändarna att lämna information om användning 

och tillhörande riskhanteringsåtgärder avseende ämnena. 

• Att upprätthålla det befintliga begränsningssystemet och införa ett tillståndsförfarande 

för de farligaste ämnena som ett nytt instrument. 

• Att säkerställa större insyn och öppenhet för allmänheten genom att ge bättre tillgång 

till relevant information om kemikalier. 

• Att upprätta en central enhet för att underlätta förvaltningen av Reach och se till att 

systemet tillämpas på ett harmoniserat sätt i hela EU. 

 

III. GEMENSAM STÅNDPUNKT 

 

Med hänsyn till ovanstående syften och den kemiska industrins och dess försörjningskedjas 

komplexa struktur har rådet enats om en text som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå 

för människors hälsa och för miljön, samtidigt som de administrativa bördorna och 

kostnaderna för den europeiska industrin begränsas så att dess konkurrenskraft och 

innovationsförmåga kan upprätthållas. 

 

Förslaget reviderades i stor utsträckning under de diskussioner som förts i rådet under 

de senaste två åren. Under denna process hade rådets respektive ordförandeskap täta kontakter 

med Europaparlamentet vilket resulterade i en betydande samsyn mellan de två 

institutionerna. Sålunda avspeglas i den gemensamma ståndpunkten omkring 200 av 

Europaparlamentets ändringar efter första behandlingen antingen fullt ut, delvis eller i princip. 
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Kommissionen har godtagit alla de ändringar som rådet infört i det ursprungliga förslaget. 

 

Skäl 

 

I allmänhet överensstämmer den gemensamma ståndpunkten med cirka 20 av 

Europaparlamentets ändringar, vilka motsvarar utformningen av de rättsliga bestämmelserna 

(artiklarna och bilagorna). 

 

Dessutom godtas i den gemensamma ståndpunkten andemeningen i vissa ändringar enligt 

följande: 

 

När det gäller ändring 11, som delvis är kopplad till ändringarna 59 och 364 av artikel 1.2 och 

inför krav på tillverkare, importörer och nedströmsanvändare att visa "aktsamhet" när de 

använder ämnen eller släpper ut dem på marknaden så att de inte skadar människors hälsa 

eller miljön, anser rådet att det är tillräckligt med bestämmelserna i artikel 1, som ändrats för 

att ange att kemiska ämnen inte får ha några skadliga hälso- eller miljöeffekter. 

 

När det gäller ändringarna 3, 416 och 419, som hänvisar till den europeiska kemiska 

industrins konkurrenskraft och innovationsförmåga och Reachförordningens 

överensstämmelse med WTO:s krav, anser rådet att Reachförordningen uppfyller alla 

WTO-skyldigheter och bör stimulera innovationen så att konkurrenskraften upprätthålls eller 

förstärks. Rådet anser fortfarande att bestämmelserna i artikel 1, ändrade för att ange att ett av 

syftena med förordningen är att säkerställa fri rörlighet för varor samtidigt som 

konkurrenskraft och innovation förbättras, är tillräckliga. 

 

Flera ändringar som införts i den gemensamma ståndpunkten omfattar andemeningen i 

ändringarna 22 och 363 som understryker behovet av att ägna särskild uppmärksamhet åt små 

och medelstora företag. Dessutom anser rådet att det är nödvändigt att införa ett nytt skäl 8 

som understryker behovet av att ägna särskild uppmärksamhet åt Reachförordningens 

potentiella verkningar på små eller medelsstora företag och att de inte diskrimineras. 
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Andra ändringar av skälen har inte avspeglats, eftersom de inte överensstämmer med 

den strategi som rådet valt i den gemensamma ståndpunkten (ändringarna 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 och 424). 

 

Avdelning I – Tillämpningsområde och definitioner 

 

I den gemensamma ståndpunkten har rådet konsoliderat och klargjort förordningens 

tillämpningsområde samtidigt som vissa undantag har klargjorts (t.ex. för avfall, ämnen som 

används in livsmedel eller djurfoder och i vissa fall i försvarsintresse). Vidare har undantagen 

från registrering av enskilda ämnen enligt bilaga IV inte ändrats (förutom tillägget av 

cellulosamassa) men kommer att ses över av kommissionen tillsammans med bilagorna I 

och V tolv månader efter det att Reachförordningen trätt i kraft. De kategorier av undantag 

från registreringsplikten som förtecknas i bilaga V har ändrats, särskilt när det gäller sådana 

naturliga ämnen som malmer, slig, mineraler och cementklinker. Definitionerna i artikel 3 har 

anpassats för att följa den strategi som rådet valt i den gemensamma ståndpunkten. 

 

I den gemensamma ståndpunkten avspeglas antingen fullt ut, i princip eller delvis 

Europaparlamentets ändringar 65, 68, 69, 74, 79, 372, 376, 377, 462rev, 463rev, 464rev, 

465rev, 466rev, 469rev och 983. 

När det gäller ändring 67 rörande metallegeringar och deras definition som särskilda 

beredningar välkomnar rådet kommissionens avsikt enligt ett nytt skäl att i nära samarbete 

med medlemsstaterna och intressenterna utarbeta riktlinjer för hur särskilda beredningar skall 

bedömas. 

 

Ändringar som inte ligger i linje med rådets strategi avspeglas inte i den gemensamma 

ståndpunkten (ändringarna 59 och 364 [se ovan under Skäl] 60, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 

82, 673 och 676). 
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Avdelning II – Registrering 

 

I syfte att införliva de viktigaste delarna i förslaget om "en registrering per ämne" (OSOR) 

som infördes under rådets behandling har bestämmelserna om flera registranter av samma 

ämne ändrats. I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs det att alla tillverkare eller 

importörer av ett och samma ämne bör lägga fram vissa delar av registreringsansökan 

gemensamt. Det har dock införts särskilda möjligheter att bli befriad från denna skyldighet 

när åsikterna om valet av uppgifter går isär mellan registranterna, när ett gemensamt 

framläggande skulle medföra oproportionerligt höga kostnader och när det skulle leda till 

utbyte av kommersiellt känslig information. 

 

Ämnen som avsiktligen frigjorts från varor kommer i princip att behandlas som alla andra 

ämnen och registreras enligt infasningsperioderna 3, 6 och 11 år. Dessutom skall varornas 

tillverkare och importörer anmäla ämnen som uppfyller tillståndskriterierna om varornas halt 

av dessa överstiger en viss nivå och om exponering av människor och miljön inte kan 

uteslutas under hela livscykeln. 

 

Om kemikaliemyndigheten anser att det finns skäl att misstänka att ett ämne har frigjorts från 

varor och att detta utgör en risk för människors hälsa eller miljön får den fatta beslut om att 

kräva att tillverkarna eller importörerna av varor lägger fram en registreringsansökan. 

 

När det gäller den information som skall lämnas vid registreringen bör registranterna frivilligt 

kunna tillämpa kategorierna för användning och exponering. Som en möjlighet på frivillig 

grund kan en registreringsansökan kvalitetssäkras av en bedömare med lämplig erfarenhet 

utsedd av registranten. 

 

Följande mängdberoende information måste lämnas: 
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• Låga volymer av infasningsämnen (de som tillverkas eller importeras i mängder 

på 1−10 ton per tillverkare eller importör per år): När ett infasningsämne i denna 

mängdintervall uppfyller enkla kriterier som pekar på att det kan ge upphov till 

problem, skall registranten lämna all information som anges i bilaga VII. I andra fall 

behöver endast den fysikalisk-kemiska informationen i avsnitt 5 i bilaga VII och för 

registranten tillgänglig information lämnas. 

Ovannämnda kriterier finns fastställda i bilaga III. Avsikten är att de skall vara klara 

och enkla för industrin att tillämpa och avse känd information om ett ämnes egenskaper, 

användning och sannolika exponering. 

Eftersom bilaga VII endast gäller ett begränsat antal ämnen i denna mängdintervall 

innehåller den gemensamma ståndpunkten ytterligare informationskrav vad avser akut 

toxicitet, biologisk nedbrytning och algtoxicitet. 

Registranter av alla icke-infasningsämnen måste lämna all information som anges i 

bilaga VII. 

• Endast ett test på reproduktiv toxicitet föreslås för bilaga VIII (ytterligare 

standardinformationskrav för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på 10 ton 

eller mer per tillverkare och importör per år). 

• Inga betydande ändringar har införts i bilagorna IX och X (ytterligare 

standardinformationskrav för ämnen som tillverkas eller importeras i mängder 

på 100 ton eller mer respektive 1 000 ton eller mer per tillverkare och importör per år). 

Inom 18 månader efter ikraftträdandet kommer kommissionen att besluta om kriterier 

som fastställer vad som avses med adekvat motivering för att utesluta vissa tester enligt 

bilagorna VIII−X, grundade på de exponeringsscenarier som utvecklas i 

kemikaliesäkerhetsrapporten. 

 

När det gäller infasningsämnen föreskrivs det i den gemensamma ståndpunkten att den första 

registreringsfasen skall inkludera ämnen som är potentiellt långlivade, bioackumulerande och 

toxiska (PBT) med utgångspunkt i nuvarande klassificeringskriterier och tillverkas eller 

importeras i mängder över 100 ton per tillverkare eller importör per år. 



 
7524/8/06 REV 8 ADD 1  tb/EE/sl 8 
 DG C I   SV 

Generellt har rådet strävat efter att utforma ett smidigt och mindre betungande 

registreringssystem samtidigt som det säkerställs att industrin lämnar tillräcklig information 

för att ett ämne skall kunna användas på ett säkert sätt och att den görs tillgänglig för 

myndigheterna och nedströmsanvändarna. 

 

I linje med ovannämnda överväganden avspeglas i den gemensamma ståndpunkten fullt ut, i 

princip eller delvis följande ändringar: 88, 89, 97, 99, 104, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 119, 

373, 380, 381, 382, 386, 387 och 436. 

 

I den gemensamma ståndpunkten har några ändringar som inte ligger i linje med ovannämnda 

strategi inte godtagits (ändringarna 90, 96, 105, 106, 110, 113, 114, 121, 374, 375, 422, 

469rev, 433, 549, 575rev, 584, 593, 594, 595, 596, 611 och 960). 

 

I synnerhet när det gäller ändringarna 96, 106, 108 och 549, som syftar till att minska antalet 

djurförsök, har rådet fullt ut samma mål som dessa ändringar syftar till men anser att detta 

syfte beaktas inom ramen för artikel 13.2 i vilken det anges att testmetoderna kommer att ses 

över på lämpligt sätt för att förbättra, minska eller ersätta djurförsök. Detta fastställs även 

inom ramen för OSOR-förslaget och dithörande ändringar i avdelning III avseende 

gemensamt utnyttjande av data som bör leda till färre försök med ryggradsdjur. 

 

Andra ändringar, t.ex. ändringarna 593, 594, 595 och 596, har inte införlivats helt enkelt 

därför att det är olämpligt att införa bestämmelser om företagsgrupperingar i denna 

förordning. 

 

Eftersom risken på grund av exponering allmänt anses vara relativt liten och eftersom det 

skulle lägga alltför stor börda på små och medelstora företag har ändring 110, som skulle 

införa ett krav på kemikaliesäkerhetsbedömning för alla ämnen som måste registreras, inte 

godtagits. 
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Avdelning III – Gemensamt utnyttjande av data och undvikande av onödig testning 

 

I den gemensamma ståndpunkten föreskrivs att potentiella registranter är skyldiga att dela 

information från djurförsök med ryggradsdjur. Information som inte härrör från djurförsök 

måste delas om någon annan potentiell registrant begär det. Kostnadsfördelningen skall som 

en allmän regel beslutas av de potentiella registranterna själva under rättvisa, proportionerliga 

och icke-diskriminerande former, särskilt i fråga om små och medelstora företag. 

 

I de fall där kostnadsfördelningen inte kan lösas av de potentiella registranterna själva, finns 

det en klar och otvetydig bestämmelse om lika fördelning av kostnaderna. 

 

För att underlätta gemensamt utnyttjande av data har det införts en enda period för 

förhandsregistrering som inleds tolv månader efter det att förordningen har trätt i kraft och 

avslutas 18 månader efter det att förordningen har trätt i kraft. 

 

Att 30 av de ändringar som Europaparlamentet antagit vid första behandlingen avspeglas i den 

gemensamma ståndpunkten antingen fullt ut, i princip eller delvis (ändringarna 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 och 384) visar att Europaparlamentet och rådet delar samma mål, 

särskilt när det gäller att begränsa antalet försök med ryggradsdjur och att underlätta 

gemensamt utnyttjande av data. 

 

I den gemensamma ståndpunkten införlivas inte ändring 383 som skulle göra 

sammanfattningar eller fylliga rapportsammanfattningar fritt tillgängliga först 15 år efter det 

att de lämnats in inom ramen för ett registreringsförfarande, eftersom detta kan öka på den 

totala kostnaden för Reach och öka bördan för industrin, särskilt för små och medelstora 

företag. 

 

I den gemensamma ståndpunkten har två ändringar enligt vilka kostnadsfördelningen bör vara 

proportionell mot produktionsvolymen (ändringarna 150 och 155) inte godtagits.  

 

Andra ändringar har inte avspeglats eftersom de inte överensstämmer med den strategi som 

rådet valt (ändringarna 129, 135, 139, 140, 150, 152, 155, 156, 368, 383 och 385). 
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Avdelning IV – Information i distributionskedjan 

 

I den gemensamma ståndpunkten har rådet infört ytterligare ett krav på att säkerhetsdatablad 

skall tillhandahållas för ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska, eller 

mycket långlivade och mycket bioackumulerande, samt för vissa beredningar som innehåller 

dessa ämnen. Distributörernas roll för att garantera informationsflödet genom 

distributionskedjan har klargjorts. Några ändringar har införts i bilaga I (allmänna 

bestämmelser om bedömning av ämnen och utarbetande av kemikaliesäkerhetsrapporter) och 

bilaga II (anvisningar om sammanställningen av säkerhetsdatablad). 

 

På grund av denna strategi avspeglas i den gemensamma ståndpunkten de flesta av 

Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen (ändringarna 157, 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 366 och 710). 

 

I den gemensamma ståndpunkten införlivas inte ändring 365 enligt vilken tillverkarna skulle 

bevilja arbetstagarna tillgång till information som har lämnats i distributionskedjan, eftersom 

detta är arbetsgivarens ansvar. Ändring 168 om en leverantörs skyldighet att ge tillgång till 

information om sålda produkter har inte godtagits, eftersom en sådan bestämmelse bör 

underställas de allmänna reglerna för meddelande av information uppåt och nedåt i 

distributionskedjan. 

 

Avdelning V – Nedströmsanvändare 

 

I den gemensamma ståndpunkten klargörs distributörernas och nedströmsanvändarnas roll 

i distributionskedjan, särskilt i fråga om hur tillverkare, importörer och nedströmsanvändare 

bör reagera på den information om identifierad användning som lämnas av distributörer 

och/eller nedströmsanvändare. I likhet med i ändring 719 klargörs också i den gemensamma 

ståndpunkten att nedströmsanvändare kan delta i forumet för ämnesinformation. Slutligen 

klargörs i den gemensamma ståndpunkten i vilka fall nedströmsanvändarna bör utarbeta en  
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kemikaliesäkerhetsbedömning och en kemikaliesäkerhetsrapport, särskilt genom att fastställa 

en längsta mängd på 1 ton, under vilken en kemikaliesäkerhetsrapport inte är nödvändig. 

Slutligen har rådet i sin gemensamma ståndpunkt beslutat att låta bilaga Ib 

(kemikaliesäkerhetsbedömningar för beredningar) utgå, eftersom den vetenskapliga metod 

som ligger till grund för denna bilaga fortfarande håller på att utarbetas. 

 

I den gemensamma ståndpunkten godtas därför inte vissa ändringar som Europaparlamentet 

godtagit vid första behandlingen (ändringarna 169 och 726). När det gäller ändring 169, som 

skulle införa ett enklare förfarande för små och medelstora företag, delar rådet ståndpunkten 

att bördan för denna företagskategori bör lättas. Detta framgår klart av skäl 8 (särskild hänsyn 

bör tas till Reachförordningens eventuella konsekvenser för små och medelstora företag), 

skäl 34 (riktlinjer), artikel 73 (lägre avgifter för små och medelstora företag) och artikel 76 

(myndighetens bistånd). 

 

Avdelning VI – Utvärdering 

 

I den gemensamma ståndpunkten har rådet beslutat om nedanstående strategi: 

 

• Ansvaret för utvärdering av registreringsunderlag har överförts till 

kemikaliemyndigheten (både i fråga om kontroll av testningsförslag och av att kraven 

uppfylls). Kemikaliemyndigheten kommer att kunna besluta hur dessa förpliktelser bäst 

fullgörs, vilket inbegriper möjligheten att använda externa källor. 

• Ett minsta antal kontroller av att kraven är uppfyllda bör genomföras. I lagstiftningen 

har detta antal fastställts till 5 procent av erhållna registreringsunderlag. Kontrollerna 

bör (dock inte uteslutande) inriktas på registreringsunderlag som visar på oenighet 

mellan registranterna för samma ämne, om registreringsunderlagen rör ämnen som är 

förtecknade i den löpande utvärderingsplan för hela EU, eller, när det gäller ämnen i 

mängder på 1−10 ton, där den fullständiga information som anges i bilaga VII inte har 

lämnats in.  

• När det gäller ämnesutvärdering kommer en enda löpande plan för hela EU att 

fastställas, utarbetad av kemikaliekemikaliemyndigheten med bidrag från 

medlemsstaterna. 
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• Kemikaliemyndigheten skall ansvara för samordningen av ämnesutvärderingarna och 

anlita medlemsstaternas behöriga myndigheter för genomförandet. Det står 

medlemsstaternas behöriga myndigheter fritt att anlita expertinstitut för genomförandet 

av utvärderingen. 

 

På grundval av den valda strategin avspeglas i den gemensamma ståndpunkten fullt ut, i 

princip eller delvis ändringarna 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 och 746. 

 

I den gemensamma ståndpunkten avspeglas inte de ändringar som skulle ge 

kemikaliemyndigheten fullt ansvar för ämnesutvärderingen (ändringarna 170, 202, 203, 742 

och 743) även om den gemensamma ståndpunkten har förändrats avsevärt i denna riktning. 

Enligt vad som sagts ovan anser rådet att den bästa lösningen är att kemikaliemyndigheten 

ansvarar för samordningen av ämnesutvärderingarna och anlitar medlemsstaternas behöriga 

myndigheter för genomförandet. I linje med denna strategi stödjer rådet Europaparlamentets 

synpunkt att kemikaliemyndigheten bör spela en mer framträdande roll i hela 

utvärderingsprocessen, t.ex. genom att utforma kriterier för prioritering av ämnen och genom 

att vara det organ som upprättar gemenskapens löpande plan för ämnesutvärdering. 

 

Ändring 177, som rör obligatoriskt samråd med Europeiska centret för bestämning av 

alternativa metoder (ECVAM) innan det fattas beslut om djurförsök, har inte erkänts direkt i 

den gemensamma ståndpunkten. I artikel 13.2 anges det emellertid att testmetoderna kommer 

att ses över på lämpligt sätt för att förbättra, minska eller ersätta djurförsök som har samma 

mål eftersom ECVAM kommer att få betydelse för detta arbete. 

 

Eftersom detta inte överensstämmer med den valda strategin har följande ändringar inte 

införlivats i den gemensamma ståndpunkten: 173, 176, 186, 189, 194, 198, 200, 204 och 212. 
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Avdelning VII – Tillstånd 

 

Flera ändringar har införts i rådets gemensamma ståndpunkt för att stärka tillståndsgivningen 

och samtidigt säkerställa att bestämmelserna fungerar i praktiken. 

 

Tillståndets räckvidd enligt artikel 56 a–e i kommissionens förslag har inte ändrats. 

Formuleringen av artikel 56 f har dock förtydligats i linje med ändring 217. 

 

För att öka insynen och underlätta industrins planering kommer kemikaliemyndigheten att 

offentliggöra en kandidatförteckning över ämnen som uppfyller tillståndskriterierna i 

artikel 56. Den offentliggjorda förteckningen kommer även att ange vilka ämnen som ingår 

i kemikaliemyndighetens arbetsprogram för införande i bilaga XIV. Ämnena kommer att 

fastställas och föras upp i förteckningen efter en period för offentligt samråd. Detta liknar 

den ståndpunkt som Europaparlamentet intagit genom införandet av bilagorna XIIIa och XIIIb 

(ändring 215). 

Tillstånd skall beviljas när riskerna med användningen av ett ämne har kontrollerats 

tillräckligt, eller när det visar sig att de samhällsekonomiska fördelarna överväger riskerna för 

människors hälsa och miljön genom att ett visst ämne används och när det inte finns några 

lämpliga ersättningsämnen eller alternativa tekniska metoder tillgängliga. Det har klargjorts 

att upplägget med en tillräcklig kontroll för tillstånd inte gäller PBT- eller vPvB-ämnen eller 

ämnen som uppfyller kriterierna i artikel 54 a, b, c och f, för vilka det inte är möjligt att 

fastställa en tröskel i enlighet med avsnitt 6.4 i bilaga I. Det har också klargjorts att 

kommissionen skall se över bilaga I inom tolv månader efter det att förordningen har trätt i 

kraft. 
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Att det finns ett tillståndsförfarande kan i sig uppmuntra till ersättning med andra ämnen, 

eftersom mindre farliga ämnen inte kräver tillstånd. För att ytterligare uppmuntra 

utvecklingen av säkrare ersättningsämnen kommer dessutom alla ansökningar om tillstånd att 

innehålla en analys av tillgängliga alternativ med bedömning av deras risker och de tekniska 

och ekonomiska möjligheterna till ersättning. Vidare kommer alla tillstånd att omfattas av 

tidsbegränsade omprövningsperioder och skall normalt övervakas av tillståndsinnehavaren. 

De tidsbegränsade omprövningsperiodernas längd kommer att fastställas från fall till fall. 

 

För att täppa till eventuella kryphål kommer kemikaliemyndigheten att överväga behovet av 

EU-täckande begränsningar för ett ämnes användning i varor när ämnet förtecknas 

i bilaga XIV. 

 

I linje med denna strategi införlivas i den gemensamma ståndpunkten fullt ut, i princip eller 

delvis införlivat ändringarna 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 229, 235, 236, 237, 241, 242, 

243, 245, 470rev, 471 och 568. 

 

Ändringarna 214 och 232, enligt vilka obligatorisk ersättning krävs om lämpliga alternativ 

finns tillgängliga, har inte godtagits i den gemensamma ståndpunkten. I syfte att trygga den 

europeiska kemiska industrins konkurrenskraft och samtidigt skydda människors hälsa och 

miljön, anser rådet att åtgärderna i den gemensamma ståndpunkten utgör en smidigare och 

mer balanserad lösning. 

 

I linje med denna filosofi avspeglas i den gemensamma ståndpunkten varken ändring 221 om 

en begränsning på fem år av omprövningsperioden för ämnen som förtecknas i bilaga XIV 

eller den del av ändring 235 som rör en tidsfrist på fem år för beviljade tillstånd. 

 

I den gemensamma ståndpunkten avspeglas generellt inte ett antal ändringar (218, 220, 222, 

224, 225, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 244 och 246) eftersom detta inte skulle 

vara i linje med rådets strategi. 
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Avdelning VIII – Begränsningar 

 

Rådet har i den gemensamma ståndpunkten införlivat en övergångsperiod efter det att 

Reachförordningen har trätt i kraft så att medlemsstaterna kan uppdatera befintlig nationell 

lagstiftning om gällande begränsningar för marknadsföring och användning av kemikalier. 

Vidare har förtydliganden gjorts i bilagorna XV (dokumentation) och XVI 

(samhällsekonomisk analys). 

 

I linje med denna strategi avspeglas i den gemensamma ståndpunkten fullt ut, i princip eller 

delvis ändringarna 247, 569, 570, 571, 572, 789 och 985. 

 

Ändringarna 248 och 251 avspeglas inte i den gemensamma ståndpunkten. 

 

Avdelning IX – Avgifter 

 

Rådet har infört en särskild avdelning för att klargöra att de avgifter som skall tas ut enligt 

förordningen skall införas i en förordning från kommissionen. Den nya avdelningen 

innehåller principer för dessa avgifter, inklusive tanken att en del av kemikaliemyndighetens 

intäkter skall vidarebefordras till de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för 

att utföra det arbete som krävs enligt Reachförordningen. Små och medelstora företag skall 

alltid påföras lägre avgifter. 

 

Avdelning X – Kemikaliemyndigheten 

 

I rådets gemensamma ståndpunkt förtydligas denna avdelning på flera punkter, bl.a. följande: 

 

• Varje medlemsstat skall ha en representant i styrelsen. 

• Ett förtydligande av förfarandena för överklagande har införts. 

• Det har angetts att kemikaliemyndighetens regler om språkanvändning bör 

överensstämma med förordning nr 1/58. 
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• För att undvika tvetydighet i fråga om beslut 2004/97/EG av den 13 december 2003, 

enligt vilket kemikaliemyndigheten bör ha sitt säte i Helsingfors, har rådet beslutat att 

i Reachförordningen stryka hänvisningen till kemikaliemyndighetens säte 

(ändring 291). 

• Kemikaliemyndigheten kommer att finansieras genom bidrag från gemenskapens 

budget, avgifter från industrin och frivilliga bidrag från medlemsstaterna. 

 

I linje med det ovannämnda avspeglas i den gemensamma ståndpunkten fullt ut, i princip eller 

delvis ändringarna 258, 259, 260, 261, 265, 266, 270, 285, 288, 291, 293, 294, 418, 796 och 

801. 

 

Alla ändringar enligt vilka kemikaliemyndigheten bör ha övergripande ansvar för 

förvaltningen av Reachförordningen (särskilt ändringarna 253, 256 och 795) eller den del av 

ändringarna som framhåller kemikaliemyndigheten som den viktigaste myndigheten på 

Reachområdet (ändringarna 260, 261, 262, 263 och 796) har inte införlivats i den 

gemensamma ståndpunkten. 

 

I den gemensamma ståndpunkten har kemikaliemyndigheten fått en mer framträdande roll 

i hela utvärderingsprocessen, samtidigt som det klargörs att medlemsstaterna skall utföra 

ämnesutvärderingarna. 

 

Dessutom har ändringarna 267, 269, 360 och 1037 inte införlivats, eftersom det inte vore 

lämpligt att engagera Europaparlamentet direkt eller indirekt i utnämningen av 

styrelsemedlemmar. 

 

I den gemensamma ståndpunkten har ändringarna 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 och 1037 generellt inte godtagits. 
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