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BILAG I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM VURDERING AF STOFFER 

OG UDARBEJDELSE AF KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORTER

0. INDLEDNING

0.1. Formålet med dette bilag er at fastlægge, hvordan producenter og importører skal 
vurdere og dokumentere, at risiciene forårsaget af det stof, de producerer eller 
importerer, er tilstrækkeligt styret under dets produktion og deres egen (egne) 
anvendelse(r), og at andre længere henne i forsyningskæden er i stand til at styre 
risiciene på betryggende vis.

0.2. Den kemiske sikkerhedsvurdering skal omfatte alle udpegede anvendelser. Den skal 
dels omfatte stoffet i sig selv (herunder eventuelle vigtige urenheder og 
tilsætningsstoffer), dels dets anvendelse i et præparat eller i en artikel. Vurderingen 
skal omfatte hele stoffets livscyklus som fastlagt ved de udpegede anvendelser. Den 
kemiske sikkerhedsvurdering skal baseres på sammenholdelse af stoffets potentielle 
negative virkninger med den kendte eller rimeligt forudselige eksponering af 
mennesker eller og/eller miljø for stoffet.

0.3. Finder producenten eller importøren, at den kemiske sikkerhedsvurdering for ét stof 
er tilstrækkelig til at vurdere og dokumentere, at risiciene fra et andet stof eller en 
stofgruppe er tilstrækkeligt styret, kan han anvende denne kemiske 
sikkerhedsvurdering på det andet stof eller den anden stofgruppe. Fabrikanten eller
importøren skal forelægge en begrundelse herfor.

0.4. Den kemiske sikkerhedsvurdering skal baseres på oplysninger om stoffet i den 
tekniske dokumentation og andre tilgængelige og relevante oplysninger. 
Foreliggende oplysninger fra vurderinger foretaget i henhold til andre internationale 
og nationale programmer skal medtages. Når der foreligger en risikovurdering udført 
i henhold til fællesskabslovgivningen (f.eks. en risikovurdering udført efter 
forordning 793/93), skal denne vurdering, når det er hensigtsmæssigt, tages i 
betragtning ved udarbejdelse af den kemiske sikkerhedsrapport, og dette skal fremgå 
af rapporten. Afvigelser fra sådanne vurderinger skal begrundes.

De oplysninger, der skal tages i betragtning, vedrører således risici ved stoffet, 
eksponering i forbindelse med produktion eller import, og de udpegede anvendelser 
af stoffet.
I henhold til bilag IX, afsnit 3 kan det i nogle tilfælde være unødvendigt af skaffe de 
manglende oplysninger, da de risikostyringsprocedurer, som er nødvendige til at 
styre en velkarakteriseret risiko, også kan tænkes at være tilstrækkelige til at 
kontrollere andre potentielle risici, som derfor ikke behøver være nøje karakteriseret.
Når producenten eller importøren for at udarbejde den kemiske sikkerhedsrapport 
anser det for nødvendigt med yderligere oplysninger, som kun kan skaffes ved 
udførelse af forsøg i hvirveldyr ifølge bilag VII eller VIII, fremlægger han forslag til 
en testningsstrategi og forklarer, hvorfor han anser sådanne supplerende oplysninger 
for nødvendige, og angiver dette under den pågældende overskrift i den kemiske 
sikkerhedsrapport. Mens resultaterne af yderligere forsøg afventes, angiver han de 
risikostyringsforanstaltninger, han har iværksat, i den kemiske sikkerhedsrapport.

0.5. Fabrikantens eller importørens kemiske sikkerhedsrapport for et stof skal omfatte 
følgende trin i henhold til de pågældende afsnit i dette bilag:

1. Vurdering af risiko for menneskers sundhed
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2. Vurdering af risiko for menneskers sundhed som følge af fysisk-kemiske 
egenskaber

3. Vurdering af risiko for miljøet

4. Vurdering af PBT og vPvB
Hvis fabrikanten eller importøren som resultat af trin 1 til 4 konkluderer, at stoffet 
eller præparatet opfylder kriterierne for at klassificeres som farligt efter direktiv 
67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller må betegnes som PBT eller vPvB, skal den 
kemiske sikkerhedsrapport desuden omfatte følgende trin:
5. Eksponeringsvurdering

6. Risikokarakterisering
Alle relevante oplysninger, som har været anvendt til besvarelse af ovennævnte 
punkter, sammenfattes under den pågældende overskrift i den kemiske 
sikkerhedsrapport (afsnit 7).

0.6. Hovedelementet i eksponeringsafsnittet i den kemiske sikkerhedsrapport er 
beskrivelsen af producentens eller importørens eksponeringsscenarie(r) og de(t) 
eksponeringsscenarie(r), som han anbefaler gennemført med henblik på de(n) 
udpegede anvendelse(r). Eksponeringsscenarierne indeholder en beskrivelse af de 
risikostyringsforanstaltninger, som producenten eller importøren har gennemført og 
anbefaler indført af downstream-brugere. Hvis stoffet bringes på markedet, skal disse 
eksponeringsscenarier, herunder foranstaltninger til risikostyring, sammenfattes i 
sikkerhedsdatabladet i overensstemmelse med bilag IA.

0.7. Den nødvendige detaljeringsgrad af beskrivelsen af eksponeringsscenariet varierer 
betydeligt fra sag til sag og afhænger af stoffets anvendelse og farlige egenskaber 
samt, hvilke oplysninger producenten eller importøren har til rådighed. 
Eksponeringsscenarier kan beskrive hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger 
til flere forskellige anvendelser af stoffet. Scenarier med engangseksponering kan 
således omfatte en lang række forskellige anvendelser.

0.8. Under den kemiske sikkerhedsvurdering og udarbejdelse af kemiske 
sikkerhedsrapporter kan producenten eller importøren anvende en iterativ 
fremgangsmåde. Iterationen tager på den ene side hensyn til opstilling og revidering 
af eksponeringsscenariet (-scenarierne), hvorunder risikostyringsforanstaltninger kan 
formuleres, gennemføres eller anbefales, og på den anden side nødvendigheden af at 
generere nye oplysninger. Når det nødvendigt at generere yderligere oplysninger, er 
det for at få en nærmere karakterisering af risiciene gennem en mere finjusteret 
risikovurdering eller eksponeringsvurdering. På denne måde formidles passende 
oplysninger i sikkerhedsdatabladet ned gennem forsyningskæden.

0.9. Når oplysninger ikke er obligatoriske i henhold til bilag IX, angives dette under den 
pågældende overskrift i den kemiske sikkerhedsrapport, og i den tekniske 
dokumentation henvises til begrundelsen. Det forhold, at oplysninger ikke er 
obligatoriske, skal ligeledes angives i sikkerhedsdatabladet.

0.10. For særlige virkninger såsom ozonnedbrydning, hvor procedurerne i afsnit 1 til 6 
ikke kan anvendes, skal der ske en individuel risikovurdering i hvert enkelt tilfælde, 
og producenten eller importøren skal give en fuldstændig beskrivelse og begrundelse 
vedrørende sådanne vurderinger i den kemiske sikkerhedsrapport og en 
sammenfatning heraf i sikkerhedsdatabladet.
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0.11. Når de i dette bilag beskrevne metoder ikke er egnede, skal alternative metoder 
beskrives detaljeret og begrundes i den kemiske sikkerhedsrapport.

0.12. Del A af den kemiske sikkerhedsrapport skal indeholde en erklæring om, at 
producenten eller importøren har gennemført de risikostyringsforanstaltninger, der 
beskrives i de relevante eksponeringsscenarier med henblik på producentens eller 
importørens egne anvendelser, og at eksponeringsscenarierne for de udpegede 
anvendelser er meddelt i sikkerhedsdatabladet til alle kendte brugere længere nede i 
forsyningskæden.

1. VURDERING AF RISIKO FOR MENNESKERS SUNDHED

1.0. Indledning
1.0.1. Formålet med vurderingen af risiko for menneskers sundhed er:

– at fastlægge stoffets klassificering og mærkning efter direktiv 67/548, og
– at beregne de niveauer for menneskers eksponering for stoffet, som ikke bør 

overskrides. Dette eksponeringsniveau betegnes det afledte nuleffektniveau (DNEL).
1.0.2. Vurderingen af risiko for menneskers sundhed skal omfatte følgende grupper af 

potentielle virkninger: (1) toksikokinetik, metabolisme og fordeling, (2) akutte 
virkninger (akut toksicitet, irritation og ætsende virkning (3) sensibilisering, (4) 
toksicitet ved gentagen doseringis og (5) CMR-virkninger (carcinogenicitet, 
mutagenicitet og reproduktionstoksicitet). På grundlag af alle foreliggende 
oplysninger skal andre virkninger tages i betragtning, når det er nødvendigt.

1.0.3. Risikovurderingen skal bestå af følgende fire trin:

Trin 1. Evaluering af ikke-humane data
Trin 2. Evaluering af humane data

Trin 3. Klassificering og mærkning
Trin 4. Beregning af afledte nuleffektniveauer (DNEL-værdier)

1.0.4. De tre første trin gennemføres for hver virkning, om hvilken der foreligger 
oplysninger, og skal, når det er nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, sammenfattes i 
sikkerhedsdatabladet i punkt 2 og 11.

1.0.5. For virkninger, om hvilke relevante oplysninger ikke foreligger, anføres i det 
pågældende afsnit “Disse oplysninger kræves ikke efter denne forordning. Se 
begrundelse i …”.

1.0.6. Trin 4 i vurderingen af risiko for menneskers sundhed gennemføres ved samlet 
behandling af resultaterne af de tre første trin og sammenfattes i punkt 8.1 i den 
kemiske sikkerhedsrapport.

1.1. Trin 1: Vurdering af ikke-humane data
1.1.1. Vurderingen af ikke-humane data omfatter:
– bestemmelse af risikoen ved den pågældende virkning på grundlag af alle 

foreliggende ikke-humane data;
– bestemmelse af det kvantitative forhold mellem dosis (koncentration) og respons 

(virkning).
1.1.2. Kan det kvantitative forhold mellem dosis (koncentration) og respons (virkning) ikke 

bestemmes, skal dette begrundes, og der foretages en semi-kvantitativ eller kvalitativ 
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analyse. For akutte virkninger kan det kvantitative forhold mellem dosis 
(koncentration) og respons (virkning) sædvanligvis ikke bestemmes på grundlag af et 
forsøg udført efter bilag X. I så fald er det tilstrækkeligt at bestemme, om og i hvilket 
omfang stoffets iboende egenskaber gør det i stand til at fremkalde virkningen.

1.1.3. Alle ikke-humane data, der er anvendt til vurdering af en given virkning på 
mennesker og til bestemmelse af forholdet mellem dosis (koncentration) og respons 
(virkning), præsenteres kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabeller, hvor der 
skelnes mellem in vitro-data, in vivo-data og øvrige data. De pågældende 
forsøgsresultater (f.eks. LD50, NO(A)EL eller LO(A)EL) og forsøgsbetingelser 
(f.eks. forsøgsvarighed og indgiftsvej) og andre relevante oplysninger angives i 
internationalt anerkendte måleenheder for den pågældende virkning.

1.1.4 Foreligger der flere undersøgelser vedrørende samme virkning, anvendes normalt 
de(n) undersøgelse(r), der giver anledning til størst betænkelighed, til at bestemme 
afledte nuleffektniveauer, og et fyldigt resumé af de(n) pågældende undersøgelse(r) 
skal indgå i den tekniske dokumentation. Hvis man undlader at anvende de(n) 
undersøgelse(r), der giver anledning til størst betænkelighed, skal fuld begrundelse 
herfor gives, og den tekniske dokumentation skal indeholde fyldige 
undersøgelsesresuméer, ikke kun af den anvendte undersøgelse, men også af alle 
undersøgelser, der giver anledning til større betænkelighed end den anvendte 
undersøgelse. For stoffer, for hvilke ingen af de foreliggende undersøgelser peger på 
nogen risiko, foretages en overordnet vurdering af alle undersøgelsers validitetet.

1.2. Trin 2: Vurdering af humane data
Foreligger der ingen humane data, skal dette afsnit indeholde erklæringen “Der foreligger 
ingen humane data”. Hvis der foreligger humane data, skal de præsenteres, om muligt i 
tabelform.

1.3. Trin 3: Klassificering og mærkning
1.3.1. Korrekt klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548 angives og 

begrundes. Der skal altid foretages en sammenholdelse af de foreliggende data med 
kriterierne i direktiv 67/548 for CMR, kategori 1 og 2, og afgives en erklæring om, 
hvorvidt stoffet opfylder disse kriterier eller ikke.

1.3.2. Hvis data er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med henblik på 
et bestemt end-point, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger eller 
afgørelser, han har truffet som følge heraf.

1.4. Trin 4: Bestemmelse af afledt nuleffektniveau (DNEL)
1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 

nuleffektniveauer, som afspejler eksponeringens forventede vej(e), varighed og 
hyppighed. Hvis eksponeringsscenarierne berettiger det, kan en enkelt Dnel-værdi 
være tilstrækkelig. Når de foreliggende data og eksponeringsscenariet (-scenarierne) 
i punkt 5 i den kemiske sikkerhedsrapport tages i betragtning, kan det dog være 
nødvendigt at beregne forskellige DNEL-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og eventuelt også for visse befolkningsundergrupper (f.eks. 
børn, gravide kvinder), samt for forskellige eksponeringsveje. Der gives en komplet 
begrundelse bl.a. for valget af anvendte data, eksponeringsvej (oral, dermal, 
inhalation) og varighed og hyppighed af eksponeringen for det stof, som Dnel-
værdien skal gælde for. Forventes flere end én eksponeringsvej at gøre sig gældende, 
bestemmes en Dnel-værdi for hver eksponeringsvej samt for eksponering ad alle veje 
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tilsammen. Ved bestemmelse af Dnel-værdien tages bl.a. følgende faktorer i 
betragtning:
(i) usikkerheden bl.a. som følge af variabilitet i forsøgsdata og variation inden for 

og mellem arterne.
(ii) virkningens art og sværhed;

(iii) den befolkningsgruppe, som de kvantitative og/eller kvalitative oplysninger om 
eksponering gælder for.

1.4.2. Kan en DNEL-værdi ikke fastlægges, skal dette tydeligt angives og fyldestgørende 
begrundes.

2. VURDERING AF RISIKO SOM FØLGE AF FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

2.1. Formålet med vurderingen af risiko som følge af fysisk-kemiske egenskaber er at 
fastlægge stoffets klassificering og mærkning i henhold til direktiv 67/548.

2.2. De potentielle virkninger for menneskers sundhed skal vurderes i det mindste for 
følgende fysisk-kemiske egenskaber:

– eksplosionsfarlighed,

– antændelighed,
– oxiderende evne.

Hvis data er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med henblik på et 
bestemt end-point, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger eller afgørelser, 
han har truffet som følge heraf.
2.3. Vurderingen af hver virkning beskrives under det pågældende punkt i den kemiske 

sikkerhedsrapport (punkt 7) og skal, når det er nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, 
sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i punkt 2 og 9.

2.4. For hver fysisk-kemisk egenskab skal vurderingen omfatte en bedømmelse af stoffets 
iboende evne til at fremkalde virkningen.

2.5. Korrekt klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548 angives og 
begrundes.

3. MILJØRISIKOVURDERING

3.0. Indledning
3.0.1. Ved miljørisikovurderingen fastlægges stoffets klassificering og mærkning efter 

direktiv 67/548, samt den stofkoncentration, under hvilken der ikke forventes negativ 
virkning på det betragtede delmiljø. Denne koncentration kaldes den forventede 
nuleffektkoncentration (Pnec).

3.0.2. Miljørisikovurderingen skal omfatte de potentielle virkninger på miljøet, der består 
af (1) det akvatiske delmiljø (herunder sediment), (2) det terrestriske delmiljø og (3) 
det atmosfæriske delmiljø, herunder potentielle virkninger, der kan opstå (4) via 
ophobning i fødekæden. Desuden skal potentielle virkninger på (5) 
spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet tages i betragtning. 
Vurderingen af virkningen på hvert af disse fem delmiljøer beskrives i det 
pågældende punkt i den kemiske sikkerhedsrapport (punkt 7), og skal, når det er 
nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i punkt 2 
og 12.
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3.0.3. For delmiljøer, om hvilke der ikke foreligger relevante oplysninger, anføres i det 
pågældende afsnit “Disse oplysninger kræves ikke efter denne forordning. Se 
begrundelse i …”. For delmiljøer, om hvilke der foreligger oplysninger, men for 
hvilke producenten eller importøren ikke finder det nødvendigt at foretage en 
risikovurdering, skal producenten eller importøren give en begrundelse under det 
pågældende punkt i den kemiske sikkerhedsrapport (punkt 7), og, når det er 
nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, en sammenfatning i punkt 12 i 
sikkerhedsdatabladet.

3.0.4. Risikovurderingen består af følgende tre trin, der hver skal være tydeligt identificeret 
i den kemiske sikkerhedsrapport:
Trin 1. Evaluering af data

Trin 2. Klassificering og mærkning
Trin 3. Bestemmelse af forventet nuleffektkoncentration (PNEC)

3.1. Trin 1: Dataevaluering
3.1.1. Evalueringen af alle foreliggende data skal omfatte:

– bestemmelse af risiko på grundlag af alle foreliggende data;
– bestemmelse af det kvantitative forhold mellem dosis (koncentration) og respons 

(virkning).
3.1.2. Kan det kvantitative forhold mellem dosis (koncentration) og respons (virkning) ikke 

bestemmes, skal dette begrundes, og der foretages en semi-kvantitativ eller kvalitativ 
analyse.

3.1.3. Alle data, der er anvendt til vurdering af virkningerne på et givet delmiljø, 
præsenteres kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabeller. De pågældende 
forsøgsresultater (f.eks. LC50 eller NOEC) og forsøgsbetingelser (f.eks. 
forsøgsvarighed og indgiftsvej) og andre relevante oplysninger angives i 
internationalt anerkendte måleenheder for den pågældende virkning.

3.1.4. Alle data, der er anvendt til vurdering af stoffets skæbne i miljøet, præsenteres 
kortfattet, om muligt i form af en eller flere tabeller. De pågældende forsøgsresultater 
og forsøgsbetingelser og andre relevante oplysninger for den pågældende virkning 
angives i internationalt anerkendte måleenheder.

3.1.5. Foreligger der flere undersøgelser vedrørende samme virkning, anvendes de(n) 
undersøgelse(r), der giver anledning til størst betænkelighed, som grundlag for 
konklusionen, og for de(n) pågældende undersøgelse(r) udarbejdes et fyldigt resumé, 
som indgår i den tekniske dokumentation. Hvis man undlader at anvende de(n) 
undersøgelse(r), der giver anledning til størst betænkelighed, skal fuld begrundelse 
herfor gives, og den tekniske dokumentation skal indeholde fyldige 
undersøgelsesresuméer, ikke kun af den anvendte undersøgelse, men også af alle 
undersøgelser, der giver anledning til større betænkelighed end den anvendte 
undersøgelse. For stoffer, for hvilke ingen af de foreliggende undersøgelser peger på 
nogen risiko, foretages en overordnet vurdering af alle undersøgelsers validitetet.

3.2. Trin 2: Klassificering og mærkning
3.2.1. Korrekt klassificering og mærkning efter kriterierne i direktiv 67/548 angives og 

begrundes.
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3.2.2. Hvis data er utilstrækkelige til at afgøre, om et stof skal klassificeres med henblik på 
et bestemt end-point, skal registranten angive og begrunde de foranstaltninger eller 
afgørelser, han har truffet som følge heraf.

3.3. Trin 3: Bestemmelse af forventet nuleffektkoncentration
3.3.1. På grundlag af de foreliggende data beregnes Pnec for hvert delmiljø. Pnec-værdien 

kan beregnes ved at anvende en passende beregningsfaktor på de effektværdier 
(f.eks. LC50 eller NOEC), der er afledt af forsøg med organismer. 
Beregningsfaktoren angiver forskellen mellem effektværdier fra laboratorieforsøg for 
et begrænset antal arter og Pnec for delmiljøet.1.

3.3.2. Kan en Pnec-værdi ikke fastlægges, skal dette tydeligt angives og fyldestgørende
begrundes.

4. VURDERING AF PBT OG VPVB
4.0. Indledning
4.0.1. Formålet med vurdering af PBT og vPvB er at bestemme, om stoffet opfylder 

kriterierne i bilag XII, og i bekræftende fald karakterisere de potentielle emissioner 
af stoffet. For stoffer, der opfylder PBT- og vPvB-kriterierne, kan der ikke foretages 
en tilstrækkeligt pålidelig risikovurdering efter punkt 1 og 3 i dette bilag med alle
langtidsvirkninger taget i betragtning, eller en vurdering af langtidsudsættelse af 
mennesker og miljø efter punkt 5 (eksponeringsvurdering), trin 2 
(eksponeringsestimering), hvorfor der må foretages en separat PBT- og vPvB-
vurdering.

4.0.2. Vurderingen af PBT og vPvB skal baseres på alle oplysninger i den indleverede 
tekniske dokumentation. Hvis den tekniske dokumentation for et eller flere endpoints 
kun indeholder oplysninger i henhold til kravene i bilag V og VI, skal registranten 
overveje, om der må genereres yderligere oplysninger for at opfylde målsætningen 
for PBT- og vPvB-vurderingen.

4.0.3. PBT- og vPvB-vurderingen skal omfatte følgende to trin, der hver især er tydeligt 
identificeret i den kemiske sikkerhedsrapports del C, punkt 7:
Trin 1. Sammenholdelse med kriterierne

Trin 2. Karakterisering af emissioner
Vurderingen skal desuden sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i punkt 12.

4.1. Trin 1: Sammenholdelse med kriterierne
Denne del af PBT- og vPvB-vurderingen består af en sammenholdelse af de foreliggende data 
med kriterierne i bilag XII og en erklæring om, hvorvidt stoffet opfylder kriterierne eller ikke. 
Er de foreliggende data ikke tilstrækkelige til at afgøre, om stoffet opfylder kriterierne i bilag 
XII, skal andre oplysninger, der giver anledning til tilsvarende betænkelighed, tages i 
betragtning i hvert enkelt tilfælde.

  
1 Sædvanligvis gælder, at jo mere omfattende data, der foreligger, og jo længere testvarigheden er, desto 

mindre bliver usikkerheden og dermed beregningsfaktoren. Der anvendes typisk en beregningsfaktor 
1000 til den laveste af tre korttidsværdier L(E)C50 i arter, der repræsenterer forskellige trofiske 
niveauer, og en faktor 10 til den laveste af tre NOEC-langtidsværdier i arter, der repræsenterer 
forskellige trofiske niveauer.
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4.2. Trin 2: Karakterisering af emissioner
Opfylder stoffet kriterierne, foretages en karakterisering af emissionerne, omfattende de 
relevante dele af eksponeringsvurderingen som beskrevet i punkt 5. Navnlig skal 
karakteriseringen indeholde en vurdering af, hvilke mængder af stoffet der afgives til 
forskellige delmiljøer under alle aktiviteter, som udøves af producenten eller importøren og 
ved alle udpegede anvendelser, samt de forventede eksponeringsveje for mennesker og miljø.

5. EKSPONERINGSVURDERING

5.0. Indledning
Formålet med eksponeringsvurderingen er at foretage en kvantitativ eller kvalitativ vurdering 
af den dosis/koncentration af stoffet, som mennesker og miljø bliver eller kan blive udssat for. 
Eksponeringsvurderingen skal omfatte følgende to trin, der hver især er tydeligt identificeret i 
den kemiske sikkerhedsrapport:
Trin 1. Opstilling af eksponeringsscenarier

Trin 2. Eksponeringsestimering
Når det er nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, skal vurderingen desuden sammenfattes i et 
bilag til sikkerhedsdatabladet.

5.1. Trin 1: Opstilling af eksponeringsscenarier
5.1.1. Der opstilles eksponeringsscenarier for produktion i Fællesskabet, for producentens 

og importørens egen anvendelse samt for alle udpegede anvendelser. Et 
eksponeringsscenario er det sæt betingelser, der beskriver, hvordan stoffet fremstilles 
og anvendes gennem sin livscyklus, og hvordan producenten eller importøren 
kontrollerer eller anbefaler downstream-brugere at kontrollere eksponeringen af 
mennesker og miljø. Sådanne eksponeringsscenarier kan efter behov være bredt 
formuleret eller specifikke. Det opstillede eksponeringsscenario skal beskrives under 
det pågældende punkt i den kemiske sikkerhedsrapport og sammenfattes i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet med en passende kort beskrivelse af anvendelsen. Specielt skal
eksponeringsscenariet, når det er relevant, indeholde en beskrivelse af:

– de processer, der indgår i produktionen hos producenten, og, når det er relevant, den 
videre forarbejdning og anvendelse ved producenten eller importøren, herunder den 
fysiske form, hvori stoffet produceres, forarbejdes og/eller anvendes;

– de processer, der indgår i den af producenten eller importøren påregnede anvendelse,
herunder den fysiske form, hvori stoffet forarbejdes og/eller anvendes;

– de risikostyringsforanstaltninger, som er indført af producenten eller importøren for 
at reducere eller undgå eksponering af mennesker (herunder arbejdstagere og 
forbrugere) og af miljøet for stoffet;

– de risikostyringsforanstaltninger, som af producenten eller importøren anbefales 
indført af downstream-brugere for at reducere eller undgå eksponering af mennesker 
(herunder arbejdstagere og forbrugere) og af miljøet for stoffet.

– de affaldshåndteringsforanstaltninger, som producenten eller importøren har indført 
eller anbefaler indført af downstream-brugere eller forbrugere for at reducere eller 
undgå eksponering af mennesker og miljø for stoffet ved dets bortskaffelse og/eller 
genanvendelse;

– den arbejdstageraktivitet, som er knyttet til processerne, og varighed og hyppighed af 
arbejdstagernes eksponering for stoffet;
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– forbrugernes aktiviteter og varighed og hyppighed af deres eksponering for stoffet;

– varighed og hyppighed af emissioner af stoffet til de forskellige delmiljøer og 
spildevandsbehandlingsanlæg, samt fortyndingen i recipientdelmiljøet.

5.1.2. Når vurderingen skal indgå i en ansøgning om godkendelse til en nærmere bestemt 
anvendelse, behøves kun eksponeringsscenarier for de pågældende anvendelser og de
efterfølgende stadier i livscyklusen.

5.2. Trin 2: Eksponeringsestimering
5.2.1. Eksponeringen estimeres for hvert opstillet eksponeringsscenario og beskrives under 

det pågældende punkt i den kemiske sikkerhedsrapport og sammenfattes, når det er 
nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, i et bilag til sikkerhedsdatabladet. 
Eksponeringsestimeringen består af tre elementer: (1) emissionsestimering; (2) 
kemisk skæbne og forløb; og (3) estimering af eksponeringsniveauer.

5.2.2. I emissionsestimeringen medtages emissionerne i alle relevante dele af stoffets 
livscyklus under forudsætning af, at de i eksponeringsscenariet beskrevne 
risikostyringsforanstaltninger er indført.

5.2.3. Den mulige nedbrydning og omdannelse eller mulige reaktionsprocesser samt den 
formodede fordeling og skæbne i miljøet karakteriseres.

5.2.4 Der foretages en estimering af eksponeringsniveauet for alle befolkningsgrupper 
(arbejdstagere, forbrugere og personer, der kan forventes udsat indirekte gennem 
miljøet) og delmiljøer, for hvilke eksponeringen for stoffet kendes eller er rimeligt 
forudselig. Hver relevant eksponeringsvej for mennesker (inhalation, oral og dermal 
samt kombinationer af alle relevante eksponeringsveje) skal være omfattet. Sådanne 
skøn skal tage hensyn til variationer i eksponeringsniveauet alt efter tid og sted. 
Navnlig skal eksponeringsestimeringen tage hensyn til:

– korrekt målte repræsentative eksponeringsdata,

– væsentlige urenheder og tilsætningsstoffer i stoffet,
– den mængde, i hvilken stoffet produceres og/eller importeres,

– den mængde, der er bestemt til hver af de udpegede anvendelser,
– graden af indeslutning,

– stoffets fysisk-kemiske egenskaber,
– omdannelses- og/eller nedbrydningsprodukter,

– de sandsynlige eksponeringsveje og potentialet for optagelse i mennesker,
– de sandsynlige veje til miljøet samt fordeling og nedbrydning og/eller omdannelse i 

miljøet (se også punkt 3, trin 1).
5.2.5 Når der foreligger korrekt målte repræsentative eksponeringsdata, skal der lægges 

særlig vægt på dem ved eksponeringsestimeringen. Til estimering af 
eksponeringsniveau kan anvendes passende modeller. Relevante overvågningsdata 
for stoffer med analogt anvendelses- og eksponeringsmønster eller analoge 
egenskaber kan ligeledes tages i betragtning.

6. RISIKOKARAKTERISERING

6.1 For hvert eksponeringsscenario foretages en risikokarakterisering, som beskrives i 
det pågældende punkt i den kemiske sikkerhedsrapport.
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6.2 Risikokarakteriseringen skal omfatte de befolkningsgrupper (der eksponeres som 
arbejdstagere, forbrugere eller indirekte gennem miljøet og, når det er relevant, en 
kombination deraf) og delmiljøer, for hvilke eksponeringen for stoffet er kendt eller 
rimeligt forudsigelig, og skal forudsætte, at de risikostyringsforanstaltninger, der er 
beskrevet i eksponeringsscenarierne i foregående afsnit, er gennemført. Derudover 
skal den samlede miljørisiko, som stoffet repræsenterer, opgøres ved at samle 
resultaterne for alle relevante delmiljøer og alle relevante kilder til emission af 
stoffet.

6.3 Risikokarakteriseringen består af:

– sammenligning af eksponeringen af hver befolkningsgruppe, som vides eller 
forventes at blive eksponeret, med de pågældende afledte nuleffektniveauer;

– sammenligning af forventet miljøkoncentration i hvert delmiljø med PNEC-værdien, 
og

– vurdering af sandsynligheden og sværheden af eventuelle hændelser som indtræder 
pga. stoffets fysisk-kemiske egenskaber.

6.4 For ethvert eksponeringsscenario kan eksponeringen af mennesker og miljø anses for 
tilstrækkelig kontrolleret, når:

– de i punkt 6.2 beregnede eksponeringsniveauer ikke overskrider de pågældende 
DNEL- eller PNEC-værdier, som er bestemt i henholdsvis punkt 1 og 3, og

– sandsynligheden og sværheden af eventuelle hændelser, som indtræder pga. stoffets 
fysisk-kemiske egenskaber som fastlagt i punkt 2, er ubetydelig.

6.5 For de virkninger på mennesker og delmiljøer, for hvilke der ikke har kunnet 
bestemmes en DNEL- eller PNEC-værdi, vurderes det kvalitativt, med hvilken 
sandsynlighed virkningerne kan undgås, når eksponeringsscenariet realiseres.
For stoffer der opfylder kriterierne for PBT og vPvB, skal producenten eller 
importøren anvende de i punkt 5, trin 2, opnåede oplysninger til i virksomheden at 
gennemføre risikostyringsforanstaltninger, som minimerer eksponeringen af 
mennesker og miljø, og til at anbefale sådanne foranstaltninger over for downstream-
brugere.

7. FORMAT AF DEN KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORT

Den kemiske sikkerhedsrapport skal indeholde følgende punkter: 

FORMAT AF DEN KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORT

DEL A
1. SAMMENFATNING AF RISIKOSTYRINGSFORANSTALTNINGER

2. ERKLÆRING OM, AT RISIKOSTYRINGSFORANSTALTNINGER ER INDFØRT

3. ERKLÆRING OM, AT RISIKOSTYRINGSFORANSTALTNINGER ER VIDEREFORMIDLET

DEL B
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG DETS FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

2. KLASSIFICERING OG MÆRKNING

3. EGENSKABER VEDRØRENDE SKÆBNE I MILJØET
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FORMAT AF DEN KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORT

3.1. Nedbrydning

3.2. Fordeling i miljøet

3.3. Bioakkumulering

DEL C
1. VURDERING AF RISIKO FOR MENNESKERS SUNDHED

1.1. Toksikokinetik, metabolisme og fordeling

1.2. Akut toksicitet

1.3. Irritation

1.3.1. Hud

1.3.2. Øjne

1.3.3. Luftveje

1.4. Ætsende virkning

1.5. Sensibilisering

1.5.1. Hud

1.5.2. Luftveje

1.6. Toksicitet ved gentagen dosering

1.7. Mutagenicitet

1.8. Carcinogenicitet

1.9. Reproduktionstoksicitet

1.9.1. Virkninger på fertilitet

1.9.2. Udviklingstoksicitet

1.10 Andre virkninger

2. VURDERING AF FYSISK-KEMISKE EGENSKABER MED HENBLIK PÅ MENNESKERS SUNDHED

2.1. Eksplosionsfarlighed

2.2. Antændelighed

2.3. Oxiderende evne

3. MILJØRISIKOVURDERING

3.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

3.2. Det terrestriske delmiljø

3.3. Det atmosfæriske delmiljø

3.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet

4. VURDERING AF PBT OG VPVB

5. EKSPONERINGSVURDERING
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FORMAT AF DEN KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORT

5.1. [Titel på eksponeringsscenario 1]

5.2.1. Eksponeringsscenario

5.2.2. Eksponeringsestimering

5.2. [Titel på eksponeringsscenario 2]

5.3.1. Eksponeringsscenario

5.3.2. Eksponeringsestimering

[osv.]

6. RISIKOKARAKTERISERING

6.1. [Titel på eksponeringsscenario 1]

6.1.1. Menneskers sundhed

6.1.1.1. Arbejdstagere

6.1.1.2. Forbrugere

6.1.1.3. Personer, der udsættes indirekte via miljøet

6.1.2. Miljø

6.1.2.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

6.1.2.2. Det terrestriske delmiljø

6.1.2.3. Det atmosfæriske delmiljø

6.1.2.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet

6.2. [Titel på eksponeringsscenario 2]

6.2.1. Menneskers sundhed

6.2.1.1. Arbejdstagere

6.2.1.2. Forbrugere

6.2.1.3. Personer, der er udsættes indirekte via miljøet

6.2.2. Miljø

6.2.2.1. Det akvatiske delmiljø (herunder sediment)

6.2.2.2. Det terrestriske delmiljø

6.2.2.3. Det atmosfæriske delmiljø

6.2.2.4. Spildevandsbehandlingsanlægs mikrobiologiske aktivitet

[osv.]

6.x. Total eksponering (fra alle relevante kilder til emission/udslip tilsammen)

6.x.1 Menneskers sundhed (for alle eksponeringsveje tilsammen)

6.x.1.1

6.x.2 Miljø (for alle emissionskilder tilsammen)
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FORMAT AF DEN KEMISKE SIKKERHEDSRAPPORT

6.x.2.1
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BILAG Ia
RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF SIKKERHEDSDATABLADE

I dette bilag gives der forskrifter for sikkerhedsdatablade, som udleveres for et stof eller 
præparat i henhold til artikel 29. Sikkerhedsdatabladet udgør et redskab, hvormed passende 
oplysninger fra de(n) pågældende kemiske sikkerhedsrapport(er) formidles ned i 
forsyningskæden til de(n) umiddelbare downstream-bruger(e). De oplysninger, der gives i 
sikkerhedsdatabladet, skal være i overensstemmelse med oplysningerne i den kemiske 
sikkerhedsrapport, når denne er obligatorisk. Er der udarbejdet en kemisk sikkerhedsrapport, 
skal de(t) pågældende eksponeringsscenario (-scenarier) angives i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet for at man lettere kan referere til dem under de pågældende punkter i 
sikkerhedsdatabladet.

Formålet med dette bilag er at sikre en sådan sammenhæng og præcision i indholdet under de 
enkelte obligatoriske punkter, der er angivet i artikel 29, at de resulterende 
sikkerhedsdatablade giver brugeren mulighed for at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige af hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt beskyttelse af miljøet.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene skal desuden opfylde forskrifterne i Rådets direktiv 
98/24/EF (2) om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod 
risici i forbindelse med kemiske agenser. Specielt skal sikkerhedsdatabladet gøre det muligt 
for arbejdsgiveren at fastslå, om der findes farlige kemiske agenser på arbejdspladsen, og at 
vurdere eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
anvendelse af sådanne agenser.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet skal være klare og kortfattede. Sikkerhedsdatabladet 
skal udarbejdes af en ansvarlig person, som tager hensyn til brugernes særlige behov i det 
omfang, disse kendes. Personer, som markedsfører kemiske stoffer, skal drage omsorg for, at 
de pågældende ansvarlige har modtaget den nødvendige uddannelse, herunder 
genopfriskningskurser.
For præparater, der ikke er klassificeret som farlige, men for hvilke der kræves 
sikkerhedsdatablad efter artikel 30, gives forholdsmæssige oplysninger i hvert punkt.
I betragtning af det brede spektrum af egenskaber af stoffer og præparater kan supplerende 
oplysninger i visse tilfælde være nødvendige. Hvis det i andre tilfælde viser sig, at 
oplysninger om visse egenskaber ikke er relevante eller som følge af tekniske forhold ikke 
kan gives, skal grundene hertil klart anføres i hvert punkt. Der skal gives oplysninger for hver 
farlig egenskab. Hvis det anføres, at en given risiko ikke gør sig gældende, skal der klart 
skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der foretager klassificeringen, ikke råder over nogen 
oplysninger, og dem, hvor der foreligger negative forsøgsresultater.

Sikkerhedsdatabladets udstedelsesdato anføres på første side. Når et sikkerhedsdatablad er 
blevet ændret, skal modtageren gøres opmærksom på de pågældende ændringer.

Bemærkning
Der kræves tillige sikkerhedsdatablade for visse specielle stoffer og præparater (f.eks. 
metaller i fast form, legeringer, komprimerede gasser osv.), som er opført i kapitel 8 og 9 i 
bilag VI til direktiv 67/548/EØF, og for hvilke der er undtagelsesbestemmelser for 
mærkningen.

  
2 EFT L131 af 5.5.1998, s.11
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1. IDENTIFIKATION AF STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1.1. Identifikation af stof eller præparat
Den anvendte identifikationsbetegnelse skal være identisk med den, der er anført på 
emballagens etiket som fastlagt i bilag VI til direktiv 67/548/EØF.
For registreringspligtige stoffer skal betegnelsen være i overensstemmelse med den, der er 
angivet ved registreringen, og der angives det registreringsnummer, der er tildelt i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i denne forordning.

Hvor der er andre muligheder for identifikation, kan disse anføres.

2.2. Anvendelse af stoffet/præparatet
Anvendelserne af stoffet eller præparatet anføres i det omfang, de kendes. Er der mange 
mulige anvendelse, anføres kun de vigtigste eller almindeligste anvendelser. Dette skal bestå i 
en kortfattet beskrivelse af stoffets faktiske funktion, f.eks. flammehæmmende middel, 
antioxidant osv.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal sikkerhedsdatabladet indeholde oplysninger 
om alle de udpegede anvendelser, der er relevante for modtageren af sikkerhedsdatabladet. 
Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med de udpegede anvendelser og 
eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

1.3. Identifikation af selskab/virksomhed
Angiv navnet på den ansvarlige for markedsføring i Fællesskabet, det være sig producenten, 
importøren eller leverandøren. Der angives fuldstændig adresse og telefonnummer for denne 
ansvarlige.

Er den pågældende person ikke bosiddende i den medlemsstat, hvor stoffet eller præparatet 
markedsføres, angives om muligt fuldstændig adresse og telefonnummer på den person, som 
er ansvarlig i den pågældende medlemsstat.
For registranter skal den angivne person svare til de oplysninger om identiteten af producent 
eller importør, som er givet i registreringen.
1.4. Nødopkald
Ud over ovennævnte oplysninger angives nødopkaldsnummer på virksomheden og/eller det 
relevante officielle rådgivende organ (som kan være det organ, der er ansvarligt for 
modtagelse af oplysninger om sundhedsmæssige virkninger, jf. artikel 17 i direktiv 
1999/45/EF).

2. IDENTIFIKATION AF FARER

Her angives den klassifikation af stoffet eller præparatet, som fremkommer ved brug af 
klassificeringsreglerne i direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Det anføres kort og klart, 
hvilke farer stoffet eller præparatet frembyder for mennesker og miljø.

Der skal klart skelnes mellem præparater, der er klassificeret som farlige, og præparater, der 
ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF.

Der gives en beskrivelse af de vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige 
skadevirkninger og symptomer, der kan opstå ved sådan brug og eventuel misbrug af stoffet 
eller præparatet, og som med rimelighed kan forudses.
Det kan være nødvendigt at nævne sådanne andre farer - f.eks. støvafgivelse, kvælning og 
forfrysning foruden miljøvirkninger som farer for jordboende organismer osv. - som ikke 
fører til klassificering, men kan bidrage til den samlede fare ved stoffet.
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Oplysningerne på etiketten skal anføres i punkt 15.

Klassificeringen skal være i overensstemmelse med fortegnelsen over klassificering og 
mærkning i henhold til afsnit X.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM BESTANDDELE
Oplysningerne skal give modtageren mulighed for hurtigt at finde ud af, hvilke farer der er 
forbundet med det pågældende stof eller præparat. De farer, der er knyttet til selve præparatet, 
anføres i punkt 3.

3.1. Det er ikke nødvendigt at angive fuldstændig deklaration (indholdsstoffernes art og 
koncentration), men en generel beskrivelse af indholdsstofferne og deres 
koncentration kan være nyttig.

3.2. For et præparat, der er klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EF, skal 
følgende stoffer angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsområde:
(i) stoffer, som udgør en sundheds- eller miljøfare i den i direktiv 67/548/EØF 

anvendte forstand, hvis de er til stede i en koncentration mindst svarende til:
- værdierne i tabellen i artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 1999/45/EF, eller
- koncentrationsgrænserne i bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF, eller

- koncentrationsgrænserne i del B i bilag II til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, eller

- koncentrationsgrænserne i del B i bilag III til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF, eller

- koncentrationsgrænserne i den fortegnelse over klassificering og 
mærkning, der er udarbejdet ifølge afsnit X,

(ii) og stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering, og som ikke allerede er omfattet af (i).

3.3. For præparater, der ikke er klassificeret som farlige efter direktiv 1999/45/EF, skal 
følgende stoffer angives tillige med deres koncentration eller koncentrationsområde, 
når det enkelte stof findes i en koncentration ≥ 1 % w/w for ikke-gasformige 
præparater og ≥ 0,2 % v/v for gasformige præparater:

– stoffer, som udgør en sundheds- eller miljøfare i den i direktiv 67/548/EØF anvendte 
forstand3,

– og stoffer, for hvilke der findes EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

  
3 Kan den, der er ansvarlig for markedsføringen af præparatet, påvise, at angivelse af den kemiske 

identitet på etiketten eller i sikkerhedsdatabladet for stoffer, der udelukkende er klassificeret som: 
- lokalirriterende, med undtagelse af de præparater, hvortil der knyttet risikosætning R 41, eller 
lokalirriterende i kombination med en eller flere af de i artikel 10, stk. 2.3.4 i direktiv 1999/43/EF 
nævnte egenskaber, eller;
- sundhedsskadelige i kombination med en eller flere af de i artikel 10, stk. 2.3.4, nævnte egenskaber og 
alene medfører umiddelbart dødelige virkninger,
vil skade beskyttelsen af oplysninger om hans intellektuelle ejendomsret, kan han i henhold til 
bestemmelserne i del B af bilag VI til direktiv 1999/45/EF henvise til det pågældende stof enten ved en 
betegnelse, hvoraf de væsentligste funktionelle kemiske grupper fremgår, eller ved en alternativ 
betegnelse.
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3.4. For ovennævnte stoffer anføres klassificering (afledt enten af artikel 4 og 6 i direktiv 
67/548/EØF eller bilag I til direktiv 67/548/EØF), dvs. de bogstavsymboler og R-
sætninger, som er tilordnet alt efter den fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og 
miljømæssige fare, stofferne frembyder. R-sætningerne behøver ikke angives i deres 
fulde ordlyd, idet der henvises til punkt 16, hvor den fulde tekst til hver af de R-
sætninger, som finder anvendelse, skal være angivet.

3.5. For ovennævnte stoffer angives navn og Einecs- eller Elincs-nummer i 
overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF. CAS-nummer og IUPAC-navn (hvis et 
sådant foreligger) kan ligeledes være nyttige. For stoffer, som benævnes med et 
generisk navn i henhold til artikel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fodnoten til punkt 
3.3 i dette bilag, er det nøjagtige kemiske navn ikke nødvendigt. For 
registreringspligtige stoffer angives desuden det registreringsnummer, der er tildelt i 
henhold til artikel 18, stk. 1, i denne forordning.

3.6. Hvis det som anført i artikel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fodnoten til punkt 3.3 i 
dette bilag er nødvendigt at hemmeligholde identiteten for nogle af stofferne, 
beskrives deres kemiske art, således at de kan håndteres forsvarligt. Der skal 
anvendes samme navn som det, der fremkommer ved brug af ovennævnte 
bestemmelser.
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4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Førstehjælpsforanstaltningerne beskrives.
Det angives, om øjeblikkelig lægehjælp er påkrævet.

Oplysningerne om førstehjælp skal være kortfattede og letforståelige for den skadelidte, de 
omkringstående og dem, der yder førstehjælp. Symptomer og virkninger angives kortfattet. Af 
anvisningerne skal det fremgå, hvad der i tilfælde af uheld skal gøres på stedet, og om der kan 
forventes forsinkede virkninger efter eksponering.

Oplysningerne underinddeles i forskellige underpounkter efter eksponeringsvej, dvs. 
indånding, kontakt med hud og øjne samt indtagelse.

Det anføres, om lægehjælp er påkrævet eller tilrådes.
For visse stoffer eller præparater kan det være vigtigt at fremhæve, at der skal være særlige 
midler til specifik øjeblikkelig behandling til rådighed på arbejdspladsen.

5. BRANDBEKÆMPELSE
Med henblik på bekæmpelse af brand, der skyldes det pågældende stof/præparat eller er 
opstået i dets nærhed, angives:

– passende slukningsmidler
– slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

– særlige farer for eksponering hidrørende fra selve det pågældende stof/præparat, 
forbrændingsprodukter eller udviklede gasarter

– særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet.

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP
Afhængigt af, hvilket stof/præparat der er tale om, kan det være nødvendigt at give 
oplysninger om:

– foranstaltninger til beskyttelse af personer, således:
fjernelse af antændelseskilder, tilstrækkelig ventilation/åndedrætsværn, kontrol med 
støv, forebyggelse af kontakt med hud og øjne.

– foranstaltninger til beskyttelse af miljøet:

forhindring af udslip til afløb, overflade- og grundvand samt jorden, eventuelt behov 
for alarmering af omgivelserne.

– metoder til oprydning, f.eks.:
brug af absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, 
universalbindemiddel, savsmuld...), begrænsning af gas-/røgudvikling ved hjælp af 
vand, fortynding.

Det overvejes desuden, om der er behov for sådanne anvisninger som: ”Brug aldrig, 
neutraliseres med ...”.

Bemærkning
Hvis det er hensigtsmæssigt, henvises der til punkt 8 og 13.
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Bemærkning
Oplysningerne i dette afsnit skal vedrøre beskyttelse af sundhed, sikkerhed og miljø. Det skal 
bistå arbejdsgiveren med udformning af hensigtsmæssige arbejdsmetoder og organisatoriske 
foranstaltninger i henhold til artikel 5 i direktiv 98/24/EF.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport eller registrering, skal oplysningerne i dette 
afsnit være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet med henblik på de udpegede 
anvendelser og eksponeringsscenarier i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

7.1. Håndtering
Anfør forholdsregler for sikker håndtering, herunder anvisninger for tekniske foranstaltninger 
såsom indeslutning, lokal og central ventilation, forholdsregler til hindring af aerosol- og 
støvdannelse samt brand, og særlige miljøbeskyttelsesforanstaltninger (f.eks. brug af filtre 
eller scrubbere på udsugningen, anvendelse på inddæmmet areal, forskrifter for indsamling og 
bortskaffelse af spild osv.) samt eventuelle forskrifter eller regler, der er specifikke for det 
pågældende stof/præparat (f.eks. arbejdsgange eller udstyr, som er forbudt eller anbefales), 
om muligt med kortfattet beskrivelse.

7.2. Opbevaring
Anfør sikre opbevaringsforhold, som f.eks. særlig udførelse af lagerlokaler eller -beholdere 
(herunder isoleringsskalmure og ventilation), uforenelige materialer, opbevaringsbetingelser 
(grænser eller interval for temperatur og fugtighed, lys, inaktiv gas mv.), særligt elektrisk 
udstyr og forebyggelse af statisk elektricitet.

Når det er relevant, gives der information om mængdebegrænsning ved opbevaring. Der skal 
bl.a. gøres opmærksom på eventuelle særlige krav til de materialer, der anvendes som 
emballage/beholder for stoffet eller præparatet.

7.3. Specifik(ke) anvendelse(r)
For slutprodukter til nærmere bestemt(e) anvendelse(r) skal der være detaljerede, 
operationelle anbefalinger vedrørende de(n) udpegede anvendelse(r). Om muligt henvises der 
til godkendte retningslinjer for den pågældende branche eller sektor.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1. Grænseværdier for eksponering
Angiv de konkrete kontrolværdier, der aktuelt finder anvendelse, herunder grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering og/eller biologiske grænseværdier. Der anføres værdier for den 
medlemsstat, hvor stoffet eller præparatet bringes på markedet. Der gives oplysninger om 
aktuelt anbefalede overvågningsmetoder.
Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal relevante DNEL- og PNEC-værdier for 
stoffet anføres for de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
For præparater er det nyttigt angive værdier for de bestanddele, som skal være opført på 
sikkerhedsdatabladet i henhold til punkt 3.

8.2. Eksponeringskontrol
Her forstås ved eksponeringskontrol alle de beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger, 
der skal træffes under brugen for at begrænse eksponeringen af arbejdstagere og miljø.
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8.2.1. Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering
Disse oplysninger benyttes af arbejdsgiveren ved vurdering af risikoen for arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med det pågældende stof eller præparat i henhold til 
artikel 4 i direktiv 98/24/EF, hvori der kræves udformning af passende arbejdsprocesser og 
teknisk kontrol, brug af egnet udstyr og egnede materialer, brug af kollektive 
beskyttelsesforanstaltninger ved risikokilden og endelig brug af individuelle 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler. Der skal derfor gives egnede 
og tilstrækkelige oplysninger om disse foranstaltninger, således at der kan foretages en 
behørig risikovurdering i henhold til artikel 4 i direktiv 98/24/EF. Oplysningerne skal 
supplere dem, som allerede er givet i punkt 7.1.
Er der behov for personlige værnemidler, angives det i detaljer, hvilket udstyr der kan yde 
tilstrækkelig og hensigtsmæssig beskyttelse. Der tages hensyn til Rådets direktiv 89/686/EØF 
(4) og henvises til de pågældende CEN-standarder.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, gives der en sammenfatning af de 
risikostyringsforanstaltninger, der giver betryggende kontrol med eksponeringen af 
arbejdstagere for stoffet ved de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til 
sikkerhedsdatabladet.

8.2.1.1. Åndedrætsværn
For farlige gasser, dampe eller støv angives, hvilken type personlige værnemidler der skal 
anvendes, som f.eks. luftforsynede åndedrætsværn, passende masker og filtre.
8.2.1.2. Håndværn

Det angives klart, hvilken type handsker der skal benyttes ved håndtering af stoffet eller 
præparatet, herunder:

– materialets art,
– handskematerialets gennembrudstid, sammenholdt med omfanget og varigheden af 

eksponeringen af huden.
Om nødvendigt anføres eventuelle supplerende midler til beskyttelse af hænderne.

8.2.1.3. Øjenværn
Det angives, hvilken type øjenværn der kræves, f.eks. beskyttelsesbriller og ansigtsskærm.

8.2.1.4. Hudværn
Hvis andre dele af kroppen end hænderne skal beskyttes, anføres art og beskaffenhed af 
personlige værnemidler, f.eks. forklæde, støvler, fuld beskyttelsesdragt. Om nødvendigt 
angives eventuelle supplerende foranstaltninger til beskyttelse af huden og særlige 
hygiejniske foranstaltninger.
8.2.2. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Her gives de oplysninger, som arbejdsgiveren har brug for til opfyldelse af sine forpligtelser 
efter fællesskabslovgivningen for miljøbeskyttelse.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, gives en sammenfatning af de 
risikostyringsforanstaltninger, der giver betryggende kontrol med eksponeringen af miljøet for 
stoffet under de eksponeringsscenarier, der er angivet i bilaget til sikkerhedsdatabladet.

  
4 EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18
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9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
For at der kan træffes behørige kontrolforanstaltninger, gives alle relevante oplysninger om 
stoffet eller præparatet, navnlig oplysningerne i punkt 9.2. Oplysningerne i dette afsnit skal 
være i overensstemmelse med oplysningerne i registreringen, når en sådan er krævet.

9.1. Generel information
Udseende
Angiv tilstandsform (fast, flydende, gas) og farve af stoffet eller præparatet ved levering.

Lugt
Hvis stoffet har en lugt, gives en kort beskrivelse af denne.

9.2. Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø
pH
Der anføres pH-værdi af stoffet eller præparatet ved levering, eller af en vandig opløsning; i 
sidstnævnte tilfælde angives koncentrationen.

Kogepunkt/kogepunktsinterval:
Flammepunkt:
Antændelighed (fast stof, gas)
Eksplosive egenskaber:
Oxiderende egenskaber:
Damptryk:
Relativ vægtfylde:
Opløselighed:
Vandopløselighed:
Fedtopløselighed (opløsningsmiddel – olie specificeres):
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:
Viskositet:
Dampes massefylde:
Fordampningshastighed:

9.3. Andre oplysninger
Andre vigtige sikkerhedsparametre anføres, således blandbarhed, ledeevne, 
smeltepunkt/smeltepunktsinterval, gasgruppe (nyttigt med henblik på Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 94/9/EF) (5), selvantændelsestemperatur mv.

Bemærkning 1
Ovennævnte egenskaber bestemmes efter forskrifterne i del A i bilag X eller ved en 
tilsvarende anden metode.

  
5 EFT L 100 af 19.4.1994, s. 1
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Bemærkning 2
For præparater skal oplysningerne normalt gives for selve præparatet. Hvis det anføres, at en 
given risiko ikke er til stede, skal der dog klart skelnes mellem de tilfælde, hvor den, der 
foretager klassificeringen, ikke råder over nogen oplysninger, og dem, hvor der foreligger 
negative forsøgsresultater. Anses det for nødvendigt at give oplysninger om egenskaberne af 
de enkelte bestanddele, bedes det tydeligt angivet, hvad disse data henviser til.

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Angiv stoffets eller præparatets stabilitet og muligheden for opståen af farlige reaktioner 
under visse anvendelsesforhold og ved frigivelse til omgivelserne.

10.1. Forhold, som skal undgås
Anfør de forhold som f.eks. temperatur-, tryk-, lys- og stødpåvirkning, der kan fremkalde en 
farlig reaktion, og giv om muligt en kortfattet beskrivelse.

10.2. Materialer, som skal undgås
Anfør materialer som f.eks. vand, luft, syrer, baser, oxidationsmidler eller eventuelle andre, 
nærmere angivne stoffer, der kan fremkalde en farlig reaktion, og giv om muligt en kortfattet 
beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter
Anfør, hvilke farlige stoffer der dannes i farlige mængder ved nedbrydning.
Bemærkning
Specielt vurderes:
– behovet for og tilstedeværelsen af stabilisatorer

– muligheden for farlig eksoterm reaktion
– den eventuelle sikkerhedsmæssige betydning af en ændring i stoffets eller 

præparatets fysiske udseende
– eventuelle farlige nedbrydningsprodukter, som kan dannes ved kontakt med vand

– muligheden for omdannelse til ustabile nedbrydningsprodukter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Dette afsnit omhandler behovet for en kortfattet, men fuldstændig og forståelig beskrivelse af 
de forskellige toksikologiske (sundhedsmæssige) virkninger, som kan opstå, hvis brugeren 
kommer i kontakt med stoffet eller præparatet.
Oplysningerne skal omfatte sundhedsfarlige virkninger af eksponering for stoffet eller 
præparatet, f.eks. baseret på forsøgsdata og erfaringer. Endvidere skal der, når det er 
hensigtsmæssigt, oplyses om forsinkede, øjeblikkelige og kroniske virkninger af korttids- og 
langtidseksponering som f.eks. sensibilisering, sløvende virkning, carcinogenicitet, 
mutagenicitet og reproduktionstoksicitet (udviklingstoksicitet og fertilitet). Oplysningerne 
skal desuden omfatte de forskellige eksponeringsveje (indånding, indtagelse, kontakt med hud 
og øjne) samt en beskrivelse af de symptomer, der hører sammen med de fysiske, kemiske og 
toksikologiske egenskaber.
Idet der tages hensyn til de oplysninger, der allerede er givet i punkt 3, 
”Sammensætning/oplysninger om bestanddele”, kan det være nødvendigt at nævne specielle 
sundhedsvirkninger af visse stoffer i præparatet.
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Oplysningerne i dette afsnit skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet 
som led i registreringen, når en sådan er krævet, og/eller i den kemiske sikkerhedsrapport, når 
en sådan er krævet, og skal omfatte følgende grupper af potentielle virkninger:

– toksikokinetik, metabolisme og fordeling
– akutte virkninger (akut toksicitet, lokalirritation og ætsning)

– sensibilisering
– toksicitet ved gentagen dosering og

– CMR-virkninger (carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet).
For registreringspligtige stoffer gives der en sammenfatning af de oplysninger, der er givet i 
medfør af bilag V-IX. Oplysningerne skal desuden omfatte resultatet af sammenholdelsen af 
de foreliggende data med kriterierne i direktiv 67/548 for CMR, kategori 1 og and 2, jf. punkt 
1.3.1 i bilag I.

12. MILJØOPLYSNINGER
Der gives oplysninger om stoffets eller præparatets mulige virkninger, reaktioner og skæbne i 
luft, vand og/eller jord. Eventuelle relevante forsøgsdata anføres (f.eks. LC50 fisk ≤ 1 mg/l).
Oplysningerne i dette afsnit skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet 
som led i registreringen, når en sådan er krævet, og/eller i den kemiske sikkerhedsrapport, når 
en sådan er krævet.
Beskriv de vigtigste karakteristika, som kan forventes at påvirke miljøet som følge af stoffets 
eller præparatets art og sandsynlige anvendelsesmåder. Tilsvarende oplysninger gives for 
farlige stoffer, som dannes ved nedbrydning af stofferne eller præparaterne. Dette kan bestå af 
følgende:

12.1. Økotoksicitet
Oplysningerne omfatter foreliggende relevante data om akut og kronisk akvatisk toksicitet i 
fisk, krebsdyr, alger og andre vandplanter. Derudover angives eventuelt foreliggende 
toksicitetsdata for mikroskopiske og makroskopiske organismer i jord samt andre 
miljørelevante organismer som fugle, bier og planter. Når stoffet eller præparatet virker 
hæmmende på mikroorganismers aktivitet, bør den mulige virkning på 
spildevandsbehandlingsanlæg omtales.

For registreringspligtige stoffer gives der en sammenfatning af de oplysninger, der er givet i 
medfør af bilag V-IX.

12.2. Mobilitet
Stoffets eller de pågældende præparatbestanddeles(6) potentiale for ved udslip i miljøet at 
blive transporteret til grundvandet eller langt fra udslipsstedet.
De relevante data kan bl.a. omfatte:

– kendt eller forventet fordeling i miljømedierne
– overfladespænding

– absorption/desorption.

  
6 Disse oplysninger kan ikke gives for præparatet, da de er stofspecifikke. Når sådanne oplysninger foreligger og er 

hensigtsmæssige, skal de derfor gives for hvert af de af præparatets indholdsstoffer, som skal være opført i sikkerhedsdatabladet i 
henhold til reglerne i punkt 2.
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Vedrørende øvrige fysisk-kemiske egenskaber henvises der til punkt 9.

12.3. Persistens og nedbrydelighed
Stoffets eller de pågældende præparatbestanddeles 6 potentiale for at blive nedbrudt i de 
pågældende miljømedier, enten gennem biologisk nedbrydning eller andre processer såsom 
oxidation eller hydrolyse. Halveringstider for nedbrydning skal angives, hvis de foreligger. 
Stoffets eller de pågældende præparatbestanddeles 6 potentiale for nedbrydning i 
spildevandsbehandlingsanlæg skal ligeledes angives.

12.4. Bioakkumuleringspotentiale
Stoffets eller de pågældende præparatbestanddeles 6 potentiale for akkumulering i flora og 
fauna og – til sidst – passere gennem fødekæden, med angivelse af oktanol-vand-
fordelingskoefficient (Kow) og biokoncentreringsfaktor (BCF), hvis de foreligger.

12.5. Resultater af PBT-vurdering
Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, anføres resultaterne af PBT-vurderingen som 
angivet i den kemiske sikkerhedsrapport.

12.6 Andre negative virkninger
Eventuelle foreliggende oplysninger om andre negative miljøvirkninger medtages, f.eks. 
potentiale for ozonnedbrydning, fotokemisk ozondannelse, hormonforstyrrende virkning 
og/eller global opvarmning.
Bemærkninger
Miljørelevante oplysninger skal forefindes under andre punkter i sikkerhedsdatabladet, 
navnlig anvisninger for kontrolleret udledning, foranstaltninger ved utilsigtet udslip samt 
foranstaltninger ved transport og bortskaffelse under punkt 6, 7, 13, 14 og 15.

13. BORTSKAFFELSE
Hvis bortskaffelse af det pågældende stof eller præparat (overskud eller affald fra påregnet 
brug) udgør en fare, gives der en beskrivelse af sådanne rester og oplysninger om sikker 
håndtering.
Der anføres passende metoder til bortskaffelse af både stoffet eller præparatet og eventuel 
forurenet emballage (forbrænding, genanvendelse, deponering osv.).
Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal oplysningerne om de 
affaldshåndteringsforanstaltninger, der giver betryggende kontrol med eksponeringen af 
mennesker og miljø for stoffet, være i overensstemmelse med eksponeringsscenarierne i 
bilaget til sikkerhedsdatabladet.
Bemærkning
Der henvises til eventuelle relevante fællesskabsforskrifter vedrørende affald. I mangel heraf 
er det hensigtsmæssigt at henlede brugerens opmærksomhed på, at der kan gælde nationale 
eller regionale bestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Anfør særlige forholdsregler, som brugeren skal være bekendt med eller overholde i 
forbindelse med transport eller befordring enten inden for eller uden for virksomhedens 
område. Når det er relevant, oplyses transportklassifikation for hvert af regulativerne for de 
forskellige transportformer: IMDG (skib), ADR (vej, Rådets direktiv 94/55/EF(9)), RID 
(bane, Rådets direktiv 96/49/EF)(10), ICAO/IATA (luft). Dette kan bl.a. omfatte:
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– UN-nummer

– klasse
– betegnelse på forsendelsen

– emballagegruppe
– marin forureningsfaktor

– andre relevante oplysninger.

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER
Der anføres de oplysninger vedrørende sundhed, sikkerhed og miljø, som skal angives på 
etiketten i henhold til direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF.

Er det i sikkerhedsdatabladet omhandlede stof eller præparat omfattet af særlige 
fællesskabsbestemmelser for beskyttelse af personer og miljø (f.eks. tilladelser meddelt i 
henhold til afsnit VII eller begrænsninger i henhold til afsnit VIII), skal disse så vidt muligt 
angives.

I sikkerhedsdatabladet angives desuden den nationale lovgivning, der gennemfører sådanne 
foranstaltninger, samt eventuelle andre nationale foranstaltninger, som kan være relevante.

16. ANDRE OPLYSNINGER
Der angives eventuelle andre oplysninger, som leverandøren anser for at have betydning for 
brugerens sundhed og sikkerhed og for beskyttelsen af miljøet, som f.eks.:
– liste over relevante R-sætninger; den fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger i 

sikkerhedsdatabladets punkt 2 og 3 anføres
– rådgivning om uddannelse

– anbefalede anvendelsesbegrænsninger (f.eks. ikke-lovbefalede anbefalinger fra 
leverandøren)

– yderligere oplysninger (skriftlige referencer og/eller tekniske kontaktorganer)
– kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.

For reviderede sikkerhedsdatablade angives det tydeligt, hvilke oplysninger der er tilføjet, 
slettet eller revideret (medmindre dette er angivet andetsteds).



29

BILAG Ib 
KEMISKE SIKKERHEDSVURDERINGER FOR PRÆPARATER

For præparater skal den kemiske sikkerhedsvurdering udføres i overensstemmelse med bilag 
I, med følgende modifikationer:

1. INFORMATIONSGRUNDLAG

Den kemiske sikkerhedsvurdering skal bygge på oplysninger om de enkelte stoffer i 
præparatet som angivet i den tekniske dokumentation og/eller oplysninger givet af 
leverandøren i sikkerhedsdatabladet. Den skal desuden bygge på de foreliggende oplysninger 
om selve præparatet.

2. RISIKOVURDERINGER

Risikovurderinger (menneskers sundhed, menneskers sundhed hvad angår fysisk-kemiske 
egenskaber samt miljø) udføres i overensstemmelse med punkt 1, 2 og 3 med følgende 
ændringer:

(a) Med henblik på dataevalueringstrinnet (-trinnene) forelægges alle relevante data 
vedrørende præparatet, klassificeringen af hvert stof i præparatet og eventuelle 
særlige koncentrationsgrænser for hvert stof i præparatet.

(b) Med henblik på klassificerings- og mærkningstrinnene skal præparatets klassificering 
og mærkning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF 
forelægges og begrundes.

(c) Til beregning af afledt nuleffektniveau (Dnel), angives Dnel-værdien for hvert stof i 
præparatet med behørig henvisning til leverandørens sikkerhedsdatablad, samt den 
beregnede Dnel-værdi for præparatet, ledsaget af en begrundelse for 
beregningsmåden. Virkningerne forudsættes at være additive, medmindre der 
foreligger oplysninger om det modsatte. Dnel-værdierne for præparatet kan da
beregnes for hver eksponeringsvej og hvert eksponeringsscenario som et vægtet 
gennemsnit af Dnel-værdierne for hvert stof i præparatet, idet hvert stof i præparatet 
vægtes med en brøkdel svarende til, hvor stor en andel eksponeringen for stoffet 
udgør af den samlede eksponering for alle stoffer i præparatet.

(d) Til beregning af forventet nuleffektniveau (Pnec), angives Pnec-værdien for hvert 
stof i præparatet med behørig henvisning til leverandørens sikkerhedsdatablad samt 
den beregnede Pnec-værdi for præparatet, ledsaget af en begrundelse for 
beregningsmåden. Virkningerne forudsættes at være additive, medmindre der 
foreligger oplysninger om det modsatte. Pnec-værdierne for præparatet kan da 
beregnes for hvert delmiljø og hvert eksponeringsscenario som et vægtet gennemsnit 
af Pnec-værdierne for hvert stof i præparatet, idet hvert stof i præparatet vægtes med 
en brøkdel svarende til, hvor stor en andel eksponeringen for stoffet udgør af den 
samlede eksponering for alle stoffer i præparatet.

3. PBT-VURDERING

Indeholder præparatet et stof, der opfylder kriterierne i bilag XII, skal dette angives i den 
kemiske sikkerhedsrapport.



30

4. EKSPONERINGSVURDERING

4.1 Formålet med eksponeringsvurderingen er at foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
vurdering af den dosis/koncentration af præparatet, som mennesker og miljø bliver 
eller kan blive eksponeret for.

4.2 Eksponeringsscenarier skal opstilles i henhold til punkt 5.1 i bilag I. Eksponeringen 
beregnes for hvert af de opstillede eksponeringsscenarier og for hvert stof i 
præparatet i overensstemmelse med punkt 5.2 i bilag I.

4.3 Når virkningerne forudsættes additive, beregnes eksponeringsniveauet for præparatet 
for hver human eksponeringsvej og hvert delmiljø som summen af de beregnede 
værdier af eksponeringen for hvert stof i præparatet.
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BILAG II 
UNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN 

EFTER ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA a)

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

200-061-5 D-glucitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 ascorbinsyre C6H8O6 50-81-7

200-075-1 glucose C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lysin C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 palmitinsyre, kemisk ren C16H32O2 57-10-3

200-313-4 stearinsyre, kemisk ren C18H36O2 57-11-4

200-334-9 sucrose, kemisk ren C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tocopherylacetat C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-methionin C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-mannitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 L-sorbose C6H12O6 87-79-6

204-007-1 oliesyre, kemisk ren C18H34O2 112-80-1

204-664-4 glycerolstearat, kemisk rent C21H42O4 123-94-4

204-696-9 carbondioxid CO2 124-38-9

205-278-9 calciumpantothenat, D-form C9H17NO5.½Ca 137-08-6

205-582-1 laurinsyre, kemisk ren C12H24O2 143-07-7

205-590-5 kaliumoleat C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-phenylalanin C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 natriumgluconat C 6H12O7. Na 527-07-1

212-490-5 natriumstearat, kemisk rent C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 kalksten

Et ikke-brændbart fast stof, karakteristisk for 
sedimentbjergarter. Består primært af 
calciumcarbonat

1317-65-3

215-665-4 sorbitanoleat C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 calciumdistearat, kemisk rent C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

231-147-0 argon Ar 7440-37-1

231-153-3 carbon C 7440-44-0

231-783-9 nitrogen N2 7727-37-9

231-791-2 vand, destilleret eller andet vand eller tilsvarende 
eller højere renhed H2O

7732-18-5

231-955-3 grafit C 7782-42-5

232-273-9 solsikkeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater. 
De består primært af glycerider af fedtsyrerne 
linolsyre og oliesyre (Helianthus annuus, 
Compositae).

8001-21-6

232-274-4 sojaolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater. 
De består primært af glycerider af fedtsyrerne 
linolsyre, palmitinsyre og stearinsyre (Soja hispida, 
Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 farvetidselolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater. 
De består primært af glycerider af fedtsyren 
linolsyre (Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 linolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater. 
De består primært af glycerider af fedtsyrerne 
linolsyre, linolensyre og oliesyre (Linum 
usitatissimum, Linaceae).

8001-26-1

232-281-2 majsolie

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

8001-30-7

232-293-8 ricinusolie

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

8001-79-4

232-299-0 rapsolie

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

8002-13-9

232-307-2 lecithiner 8002-43-5
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.
Den sammensatte blanding af diglycerider af 
fedtsyrer bundet til cholinesteren af phosphorsyre.

232-436-4 sirupper, hydrolyserede stivelses-

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

8029-43-4

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

232-675-4 dextrin 9004-53-9

232-679-6 stivelse

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

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6

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

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

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

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

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

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

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

266-925-9 fedtsyrer, C12-18-

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

67701-01-3

266-928-5 fedtsyrer, C16-18-

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

67701-03-5

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

Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance 
Name: C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid og SDA Reporting Number: 01-005-00.

67701-05-7

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

Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance 
67701-06-8
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.
Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl 
carboxylic acid og SDA Reporting Number: 04-
005-00

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

Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic 
acid og SDA Reporting Number: 11-005-00

67701-08-0

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

Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl 
glyceride og SDA Reporting Number: 11-001-00.

67701-30-8

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

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

67762-26-9

267-013-3 fedtsyrer, C6-12-

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

67762-36-1

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

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

68002-85-7

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

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

269-658-6 glycerider, talg-, mono-, di- og tri-, hydrogenerede 68308-54-3

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

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

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

Denne forbindelse identificeres ved SDA Substance 
Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-
C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride og SDA 
Reporting Number: 11-002-00.

68424-61-3

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

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

292-776-4 fedtsyrer, C12-18- og C18-umættede 90990-15-1
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EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

296-916-5 fedtsyrer, rapsolie-, med lavt indhold af erucasyre 93165-31-2
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BILAG III
UNDTAGELSER FRA REGISTRERINGSPLIGTEN 

EFTER ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA b)
1. Stoffer, der er blevet radioaktive ved naturlig eller kunstig kerneomdannelse.

2. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion som følge af, at et andet stof eller 
en genstand udsættes for miljøfaktorer såsom luft, fugt, mikroorganismer 
eller sollys.

3. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion som følge af opbevaring af et 
andet stof, et præparat eller en genstand.

4. Stoffer, som dannes ved en kemisk reaktion under slutanvendelse af andre 
stoffer, præparater eller genstande, og som ikke bliver fremstillet, importeret 
eller markedsført i sig selv.

5. Stoffer, der dannes ved en kemisk reaktion:
(i) når en stabilisator, et farvestof, et aromastof, en antioxidant, et fyldstof, 

et opløsningsmiddel, et bærestof, et tensid, en blødgører, et 
antikorrosionsmiddel, et antiskummiddel, et dispergeringsmiddel, en 
bundfaldshæmmer, et tørremiddel, et bindemiddel, en emulgator, et 
anti-emulgerende middel, et afvandingsmiddel, et 
agglomereringsmiddel, en vedhæftningsforbedrer, en flow modifier, et 
pH-neutraliserende middel, en kompleksbinder, et koaguleringsmiddel, 
et flokkuleringsmiddel, et brandhæmmende middel, et smøremiddel, et 
chelateringsmiddel eller et kvalitetsmodificerende reagens fungerer 
som tilsigtet, eller

(ii) når et stof, som alene er bestemt til at frembringe en bestemt fysisk-
kemisk egenskab, fungerer som tilsigtet.

6. Biprodukter, medmindre de bliver importeret eller markedsført i sig selv.

7. Hydrater af et stof eller hydrerede ioner, der dannes ved binding af et stof til 
vand, forudsat at stoffet er registreret af en producent eller importør under 
påberåbelse af denne undtagelsesbestemmelse.

8. Mineraler, malme eller stoffer, der forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, medmindre de opfylder kriterierne 
for klassificering som farlige efter direktiv 67/548.

9. Naturgas, råolie, kul.
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BILAG IV 
OPLYSNINGSKRAV OMHANDLET I ARTIKEL 9

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER 
OM OPFYLDELSE AF KRAVENE I BILAG IV TIL IX

I bilag IV-IX specificeres det, hvilke oplysninger der skal forelægges med henblik på 
registrering og vurdering efter artikel 9, 11, 12, 39, 40 og 44. For den laveste mængde gælder 
standardkravene i bilag V, og for hvert efterfølgende mængdeniveau udvides kravene som 
anført i det tilsvarende bilag. De nøjagtige krav ved de enkelte registreringer er forskellige, alt 
efter mængde, anvendelse og eksponering. Bilagene skal således betragtes som en helhed og i 
sammenhæng med overordnede krav om registrering, vurdering og diligenspligt.

TRIN 1 – INDSAMLING OG DELING AF FORELIGGENDE OPLYSNINGER

Registranten skal indsamle alle foreliggende testdata for det stof, der skal registreres. 
Registreringsansøgninger skal så vidt muligt indgives af konsortier i henhold til artikel 10 
eller 17. Derved kan testdata deles, så unødvendige test undgås og omkostningerne mindskes. 
Registranten skal desuden indsamle alle andre foreliggende oplysninger om stoffet. Disse bør 
omfatte alternative data (f.eks. fra (Q)SAR, analogisering fra andre stoffer, in vitro-
undersøgelser, epidemiologiske data), som kan medvirke til at fastslå, om stoffet har farlige 
egenskaber eller ikke, og som i visse tilfælde kan erstatte resultaterne af dyreforsøg. 
Derudover indsamles der oplysninger om eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger i henhold til artikel 9 og bilag V. Ved at behandle alle disse 
oplysninger under ét vil registranten kunne fastslå, om der er behov for at generere yderligere 
oplysninger.

TRIN 2 – VURDERING AF BEHOVET FOR OPLYSNINGER

Registranten skal fastlægge, hvilke oplysninger der er nødvendige til registreringen. Først 
fastslås det, hvilket eller hvilke relevante bilag der skal overholdes i henhold til mængden. I 
bilagene specificeres det, hvilke standardoplysninger der er obligatoriske, men der skal også 
tages højde for bilag IX, som giver mulighed for afvigelse fra standardmetoden, når det kan 
begrundes. På dette stadium skal især oplysningerne om eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger lægges til grund for vurderingen af informationsbehovet for 
stoffet.

TRIN 3 – AFDÆKNING AF MANGLER I OPLYSNINGERNE

Registranten sammenholder derefter informationsbehovet for stoffet med de foreliggende 
oplysninger og konstaterer, hvor der er mangler. Det er vigtigt, at man på dette stadium 
skaffer sikkerhed for, at de foreliggende oplysninger er relevante og fyldestgørende i forhold 
til kravene.

TRIN 4 – GENERERING AF NYE OPLYSNINGER/FORSLAG TIL TESTSTRATEGI

I nogle tilfælde er der ikke brug for at generere nye oplysninger. Men når der er behov for at 
udfylde mangler i oplysningerne, skal der genereres nye oplysninger (bilag V og VI) eller 
foreslås en teststrategi (bilag VII og VIII), afhængigt af mængden. Nye test i hvirveldyr må 
kun foretages eller foreslås som en sidste udvej, når alle øvrige datakilder er udtømt.
I nogle tilfælde kan reglerne i bilag V-IX gøre det nødvendigt at udføre visse tests tidligere 
end angivet i standardkravene eller ud over, hvad standardkravene foreskriver.

BEMÆRKNINGER
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Bemærkning 1: Hvis det ikke er teknisk muligt at give de pågældende oplysninger, eller der 
ikke fagligt belæg for, at de skal gives, skal dette tydeligt begrundes i overensstemmelse med 
de pågældende bestemmelser.

Bemærkning 2: Registranten kan ønske at erklære, at visse oplysninger i
registreringsdokumentationen er fortrolige. I så fald skal han angive en liste over de 
pågældende punkter og give en begrundelse i henhold til artikel 115.
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OPLYSNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA A), NR. i)-v)

1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM REGISTRANTEN

1.1. Registrant
1.1.1. Navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail
1.1.2. Kontaktperson
1.1.3. Adresse på de anlæg, hvor registrantens produktion og egen anvendelse finder sted 

(hvis relevant)

1.2. Fælles indsendelse af oplysninger fra konsortier: andre medlemmer af 
konsortiet

Artikel 10 eller 17 giver mulighed for, at dele af registreringen kan indsendes af én producent 
eller importør på vegne af de øvrige medlemmer af konsortiet.

I så fald skal den pågældende producent eller importør anføre de øvrige konsortium-
medlemmers:

– navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail
– de dele af den aktuelle registrering, som finder anvendelse på andre medlemmer af 

konsortiet.
Nummeret (numrene) i henholdsvis bilag IV, V, VI, VII eller VIII angives.

Alle de øvrige medlemmer af konsortiet anfører for den producent/importør, på hvis vegne de 
ansøger:

– navn, adresse, telefonnummer, faxnummer og e-mail 
– de dele af registreringen, som indsendes af de(n) pågældende producent(er) eller 

importør(er).
Nummeret (numrene) i henholdsvis bilag IV, V, VI, VII eller VIII angives.

2. IDENTIFIKATION AF STOFFET

For hvert stof skal oplysningerne i dette afsnit være tilstrækkelige til, at stoffet kan 
identificeres. Hvis det for et eller flere af nedenstående punkter ikke er teknisk muligt eller 
der ikke synes at være fagligt belæg for at give oplysninger, skal dette tydeligt begrundes.
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2.1. Navn på hvert stof eller anden identifikation
2.1.1. Navn(e) i IUPAC-nomenklatur eller andet (andre) internationalt (internationale) 

(kemisk(e) navn(e)
2.1.2. Andre navne (trivialnavn, handelsbetegnelse, forkortelse)
2.1.3. EINECS eller ELINCS-nummer (hvis det foreligger og det er hensigtsmæssigt)
2.1.4. CAS-navn og CAS-nummer (hvis de foreligger)
2.1.5. Anden identitetskode (hvis den foreligger)

2.2. Oplysninger vedrørende molekyl- og strukturformel for hvert stof
2.2.1 Molekyl- og strukturformel (herunder SMILES-notation, hvis den foreligger)
2.2.2 Oplysninger om optisk aktivitet (hvis det er relevant og hensigtsmæssigt)
2.2.3. Molekylvægt eller molekylvægtområde

2.3. Sammensætning af hvert stof
2.3.1. Renhedsgrad (%)
2.3.2. Urenheders art, herunder isomerer og biprodukter
2.3.3. Procentdel af de vigtigste (betydelige) urenheder
2.3.4. Art og størrelsesorden (......ppm, ......%) af eventuelle tilsætningsstoffer (f.eks. 

stabilisatorer eller inhibitorer)
2.3.5. Spektroskopidata (UV, IR, NMR eller MS)
2.3.6. Højtryksvæskekromatogram, gaskromatogram
2.3.7. Beskrivelse af analysemetoder eller pågældende bibliografiske henvisninger 

vedrørende identifikation af stoffet og eventuelle urenheder og tilsætningsstoffer. 
Disse oplysninger skal være tilstrækkelige til, at metoderne kan reproduceres.

3. OPLYSNINGER OM STOFFETS (STOFFERNES) ANVENDELSE(R)
3.1. Samlet produktion og/eller import i tons for hver producent eller importør pr. 

år i:
3.1.1. Det kalenderår, hvor registrering finder sted (anslået mængde)
3.2. For producenter, kortfattet beskrivelse af den tekniske proces, der anvendes 

ved fremstillingen
Der kræves ikke nøje detaljer om processen, navnlig ikke når de er kommercielt 
følsomme.
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3.3. Angivelse af den mængde, der går til egen (egne) anvendelse(r)
3.4. Form (stof, præparat eller genstand) og/eller den fysiske tilstand, hvori stoffet 

stilles til rådighed for downstream-brugere. Koncentration eller 
koncentrationsinterval af stoffet i præparater, der stilles til rådighed for 
downstream-brugere, og mængde af stoffet i genstande, der stilles til rådighed 
for downstream-brugere.

3.5. Kortfattet generel beskrivelse af de(n) udpegede anvendelse(r)
3.6. Mængde og sammensætning af affald fra produktionen og de udpegede 

anvendelser (når de kendes).
3.7. Anvendelser, som frarådes (jf. sikkerhedsdatabladets punkt 16)

Angivelse af eventuelle anvendelser, som registranten fraråder, og hvorfor (dvs. ikke 
lovpligtige anbefalinger fra leverandøren). Denne liste behøver ikke være 
udtømmende.

4. KLASSIFICERING OG MÆRKNING

4.1. Stoffets (stoffernes) fareklassificering i henhold til artikel 4 og 6 i direktiv 
67/548/EØF
Desuden angives for hvert stof en begrundelse for, at der ikke er angivet en 
klassificering i henhold til en bestemt egenskab (dvs. fordi data ikke foreligger, ikke 
er entydige eller er entydige, men utilstrækkelige til klassificering).

4.2. Den faremærkning for stoffet (stofferne), man når frem til ved anvendelse af 
artikel 23-25 i direktiv 67/548/EØF

4.3. Eventuelle særlige koncentrationsgrænser, der fastlægges ved anvendelse af 
artikel 4, stk. 4, i direktiv 67/548/EØF og artikel 4-7 i direktiv 1999/45/EF.

5. VEJLEDNING I SIKKER ANVENDELSE VEDRØRENDE:
Disse oplysninger skal være i overensstemmelse med oplysningerne i 
sikkerhedsdatabladet, når et sådant kræves i henhold til artikel 29.

5.1. Førstehjælpsforanstaltninger (sikkerhedsdatablad punkt 4)
5.2. Brandbekæmpelse (sikkerhedsdatablad punkt 5)
5.3. Forholdsregler ved udslip (sikkerhedsdatablad punkt 6)
5.4. Håndtering og opbevaring (sikkerhedsdatablad punkt 7)
5.5. Transportoplysninger (sikkerhedsdatablad punkt 14)

Når der ikke kræves en kemisk sikkerhedsrapport, skal der gives følgende 
supplerende oplysninger.

5.6. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (sikkerhedsdatablad punkt 8)
5.7. Stabilitet og reaktivitet (sikkerhedsdatablad punkt 10)
5.8. Bortskaffelse
5.8.1. Bortskaffelse (sikkerhedsdatablad punkt 13)
5.8.2. Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for industri
5.8.3 Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for publikum
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BILAG V
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER, DER 

PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 1 TON ELLER DEROVER

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke standardoplysninger der er obligatoriske for alle 
stoffer, som produceres eller importeres i en mængde på 1 ton eller derover, jf. artikel 11, stk. 
1, litra a). Kolonne 2 i dette bilag indeholder de nærmere regler for, hvilke obligatoriske 
standardoplysninger der kan udelades, erstattes af andre oplysninger, forelægges på et andet 
stadium eller tilpasses på anden måde. Hvis forudsætningerne i kolonne 2 i dette bilag for at 
foretage tilpasninger er opfyldt, skal registranten tydeligt erklære dette og angive begrundelse 
for hver tilpasning i de pågældende punkter i registreringsdokumentationen.
Ud over disse særlige regler gælder det, at en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag IX. Også i dette 
tilfælde skal registranten tydeligt angive begrundelse for hver tilpasning, han har foretaget i 
de pågældende punkter i registreringsdokumentationen med henvisning til de pågældende 
særlige regler i kolonne 2 eller i bilag IX eller X7.

Før der foretages nye tests til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes 
alle foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske data, data fra gyldige (Q)SARer og data 
fra strukturelt beslægtede stoffer (analogisering).
Hvis der for bestemte egenskabers vedkommende ikke gives oplysninger af andre grunde end 
de i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag IX nævnte, skal dette angives tydeligt, og klar 
begrundelse herfor ligeledes gives.

  
7 Bemærkning: de betingelser for undladelse af en bestemt test, der er fastlagt i de pågældende testmetoder i selve bilag X, men 

ikke gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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5. OPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

5.1. Stoffets tilstandsform ved 20oC og 101,3 kPa

5.2. Smelte-/frysepunkt 5.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres for faste stoffer og væsker med smelte-/frysepunkt 
under 0°C.

5.3. Kogepunkt 5.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres:

– for gasser

– for faste stoffer, som enten har højere smeltepunkt end 360°C eller dekomponerer før de 
koger; i sådanne tilfælde kan et kogepunkt ved reduceret tryk skønnes eller måles

– for stoffer, som dekomponerer før kogning (f.eks. ved auto-oxidation, omlejring, nedbrydning, 
dekomponering osv.).

5.4. Relativ massefylde 5.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet kun er stabilt ved opløsning i et bestemt opløsningsmiddel, og opløsningens vægtfylde 
er omtrent som opløsningsmidlets; i så fald er det tilstrækkeligt at angive, om opløsningens 
vægtfylde er højere eller lavere end opløsningsmidlets

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

5.5. Damptryk 5.5. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– der iagttages en omdannelse (ændring af fysisk tilstandsform eller dekomponering); følgende 
oplysninger skal da medtages: omdannelsens art, den temperatur, ved hvilken omdannelsen 
finder sted ved atmosfæretryk, damptryk ved 10 og 20°C over denne temperatur (medmindre 
omdannelsen er fra fast stof til gas)

– smeltepunktet er over 300°C.

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

5.6. Overfladespænding 5.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

- vandopløseligheden er under 1 mg/l ved 20°C.

- stoffet danner miceller i det pågældende koncentrationsområde.

5.7. Vandopløselighed 5.7. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er ustabilt pga. hydrolyse (halveringstid under 12 timer)

– stoffet er let oxiderbart i vand.

Fremtræder stoffet ”uopløseligt” i vand, udføres en grænsetest ned til analysemetodens 
påvisningsgrænse.

5.8. Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand 5.9. Undersøgelsen behøver ikke udføres for uorganiske stoffer, Hvis testen ikke kan udføres 
(f.eks. fordi stoffet nedbrydes, har høj overfladeaktivitet, reagerer voldsomt under udførelse af 
testen eller ikke kan opløses i vand eller oktanol, eller der ikke kan skaffes tilstrækkelig rent stof), 
angives en beregnet log P-værdi samt beskrivelse af beregningsmåden.

5.9. Flammepunkt 5.10. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er uorganisk

– stoffet kun indeholder flygtige organiske komponenter med flammepunkt over 100°C for 
vandige opløsninger

– det skønnede flammepunkt er over 200°C

– flammepunktet kan forudsiges nøjagtigt ved interpolation fra eksisterende karakteriserede 
materialer.

5.10. Antændelighed 5.11. Undersøgelsen behøver ikke udføres:

– hvis der er tale om et fast stof, som er eksplosivt eller pyrofort; disse egenskaber skal altid 
tages i betragtning, før antændeligheden vurderes
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– for gasser, hvis koncentrationen af den brændbare gas i blanding med inaktive gasser er så 
lav, at koncentrationen af gassen ved opblanding med luft til stadighed vil være under den 
nedre grænse

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

5.11. Eksplosive egenskaber 5.12. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– molekylet ikke indeholder kemiske grupper, som er knyttet til eksplosionsfarlige egenskaber

– stoffet indeholder kemiske grupper, som er knyttet til eksplosionsfarlige egenskaber og 
indeholder oxygen, og den beregnede oxygenbalance er under –200

– det organiske stof er en homogen blanding af organiske stoffer, som indeholder kemiske 
grupper, som er knyttet til eksplosionsfarlige egenskaber, men den eksoterme 
dekomponeringsenergi er under 500 J/g, og eksoterm dekomponering sætter ind ved 
temperaturer under 500ºC

– for blandinger af uorganiske oxiderende stoffer (FN-klasse 5.1) med organiske stoffer, 
koncentrationen af det uorganiske oxiderende stof er:

– under 15 % (w/w), hvis den henhører under FN-emballagegruppe I (høj risiko) eller 
II (mellemhøj risiko)

– under 30 % (w/w), hvis den henhører under FN-emballagegruppe III (lav risiko).

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

5.12. Selvantændelsestemperatur 5.13. Undersøgelsen behøver ikke udføres:

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

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

– for gasser uden antændelsesområde

– for faste stoffer, hvis de har smeltepunkt < 160°C, eller hvis de foreløbige resultater 
udelukker selvopvarmning af stoffet op til 400°C.

5.13. Oxiderende egenskaber 5.14. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
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– stoffet er eksplosivt

– stoffet er meget brandfarligt

– stoffet er et organisk peroxid

– stoffet er ude af stand til at reagere eksotermt med brændbare materialer, f.eks. ud fra dets 
kemiske struktur (som f.eks. organiske stoffer, der ikke indeholder oxygen- eller 
halogenatomer, eller hvori disse grundstoffer ikke er kemisk bundet til nitrogen eller oxygen, 
samt uorganiske stoffer, der ikke indeholder oxygen- eller halogenatomer).

For faste stoffer gælder, at hvis en indledende prøve klart viser, at stoffet har oxiderende 
egenskaber, behøver hele undersøgelsen ikke udføres.

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

5.14. Kornstørrelsesfordeling 5.15. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis stoffet markedsføres eller anvendes i ikke-fast 
form eller partikelform.

6. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

In vivo-undersøgelse af ætsende stoffer ved koncentrationer, der medfører ætsning, skal undgås.
KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER
KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

6.1. Hudirritation eller hudætsning 6.1. Trin 3 og 4 behøver ikke udføres, hvis:

Denne egenskab vurderes i nedenstående trin i den anførte 
rækkefølge:

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

(2) vurdering af sur eller basisk reaktion

(3) in vitro-undersøgelse for hudætsning

– stoffet er ætsende

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur

– stoffet er meget giftigt ved kontakt med huden

– undersøgelsen af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til grænsedosis (2000 mg/kg 
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(4) in vitro-undersøgelse for hudirritation. legemsvægt).

6.2. Øjenirritation 6.2. Trin 3 behøver ikke udføres, hvis:

Denne egenskab vurderes i nedenstående trin i den anførte 
rækkefølge:

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

(2) evaluering af sur eller basisk reaktion

(3) in vitro-undersøgelse for øjenirritation.

– stoffet er ætsende

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur

– stoffet er klassificeret som irriterende ved kontakt med huden, og forudsat at registranten 
klassificerer stoffet som øjenirriterende.

6.3. Hudsensibilisering 6.3. Trin 2 behøver ikke udføres, hvis:

Denne egenskab vurderes i nedenstående trin i den anførte 
rækkefølge:

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

(2) Assay i lokale lymfeknuder i mus (LLNA).

– stoffet er ætsende, meget toksisk eller irriterende ved kontakt med huden

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur.

Hvis stoffet kan klassificeres efter hudsensibilisering på grundlag af resultaterne af det første trin, 
kan de følgende trin udelades, og registranten klassificerer stoffet som hudsensibiliserende.

Hvis LLNA ikke er tilstrækkelig til undersøgelse af det pågældende stof, kan maksimeringstest i 
marsvin (GPMT) anvendes.

6.4. Mutagenicitet 6.4. Er resultatet positivt, skal yderligere mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4.1. In vitro-genmutationsundersøgelse i bakterier



48

7. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.1. Giftighed for vandmiljøet

7.1.1. Korttidstoksicitetstest i Daphnia

Registranten kan foretrække langtidstoksicitetstest frem for 
korttidstest.

7.1.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er meget tungtopløseligt (vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)

– der foreligger en langtidstoksicitetsundersøgelse.

Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet i Daphnia (bilag VII, 7.1.5) skal udføres, hvis 
sammenholdelse af den (forventede) miljømæssige eksponering med resultaterne af korttidsdata 
for akvatisk toksicitet viser behov for yderligere undersøgelse af virkningerne på akvatiske 
organismer;

Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet i Daphnia (bilag VII, 7.1.5) skal overvejes, hvis 
stoffet har ringe opløselighed i vand (< 1 mg/l).

8. ANDRE FORELIGGENDE FYSISK-KEMISKE, TOKSIKOLOGISKE OG ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Andre relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger skal gives, hvis de foreligger.
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BILAG VI 
SUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER,

DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 10 TONS ELLER DEROVER

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke standardoplysninger der er obligatoriske for alle 
stoffer, som produceres eller importeres i en mængde på 10 ton eller derover, jf. artikel 11, 
stk. 1, litra b). Oplysningerne i kolonne 1 i dette bilag kræves derfor ud over dem, der kræves 
i kolonne 1 i bilag V. Kolonne 2 i dette bilag indeholder de nærmere regler for, hvilke 
obligatoriske standardoplysninger der kan udelades, erstattes af andre oplysninger, forelægges 
på et andet stadium eller tilpasses på anden måde. Hvis forudsætningerne i kolonne 2 i dette 
bilag for at foretage tilpasninger er opfyldt, skal registranten tydeligt erklære dette og angive 
begrundelse for hver tilpasning i de pågældende punkter i registreringsdokumentationen. 

Ud over disse særlige regler gælder det, at en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag IX. Også i dette 
tilfælde skal registranten tydeligt angive begrundelse for hver tilpasning, han har foretaget i 
de pågældende punkter i registreringsdokumentationen med henvisning til de pågældende 
særlige regler i kolonne 2 eller i bilag IX eller X8.
Før der foretages nye tests til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes 
alle foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske data, data fra gyldige (Q)SARer og data 
fra strukturelt beslægtede stoffer (analogisering).

Hvis der for bestemte egenskabers vedkommende ikke gives oplysninger af andre grunde end 
de i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag IX nævnte, skal dette angives tydeligt, og klar 
begrundelse herfor ligeledes gives.

  
8 Bemærkning: de betingelser for undladelse af en bestemt test, der er fastlagt i de pågældende testmetoder i selve bilag X, men 

ikke gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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6. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

In vivo-undersøgelse af ætsende stoffer ved koncentrationer, der medfører ætsning, skal undgås.
KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER
KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

6.1. Hudirritation

6.1.1. In vivo-hudirritation 6.1.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er ætsende

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur

– stoffet er meget giftigt ved kontakt med huden

– undersøgelsen af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til grænsedosis (2000 mg/kg 
legemsvægt)

– de data, som foreligger fra det i bilag V, punkt 6.1, foreskrevne undersøgelsesprogram, er 
tilstrækkelige til at klassificere stoffet som hudætsende eller hudirriterende.

6.2. Øjenirritation

6.2.1. In vivo-øjenirritation 6.2.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er ætsende

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur

– stoffet er klassificeret som irriterende ved kontakt med huden, og forudsat at registranten 
klassificerer stoffet som øjenirriterende

– de data, som foreligger fra det i bilag V, punkt 6.2, foreskrevne undersøgelsesprogram, er 
tilstrækkelige til at klassificere stoffet som øjenirriterende.
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6.4. Mutagenicitet

6.4.2. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse i pattedyrceller

6.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, 
hvis resultatet er negativt i bilag V, punkt 6.4.1. og bilag VI, 
6.4.2.

6.4.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres:

- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en in vivo cytogenicitetstest, eller

- stoffet vides at være et carcinogen af kategori 1 eller 2.

6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en pålidelig 
in vivo-genmutationsundersøgelse i pattedyr.

6.4. Hvis blot én af mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V eller VI giver positivt resultat, må in 
vivo mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.5. Akut toksicitet

For gasser og flygtige væsker (damptryk over 10-2 Pa ved 20°C) 
skal der gives oplysninger vedrørende inhalationsvejen (6.5.2).

6.5. Undersøgelsen (undersøgelserne) behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet ikke kan indgives i nøjagtige doser på grund af sine fysiske egenskaber

– stoffet er ætsende

– stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur.

For andre stoffer end gasser skal oplysningerne under punkt 
6.5.1.-6.5.3. gives for mindst to indgiftsveje, af hvilke den ene 
skal være oral. Valget af den anden indgiftsvej afhænger af 
stoffets art og den forventede eksponeringsvej for mennesker. Er 
der kun én eksponeringsvej, behøves kun oplysninger for denne 
vej.

Den anden eksponeringsvej vælges på følgende grundlag:

6.5.1. Ad oral vej

6.5.2. Ved inhalation 6.5.2. Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:

(1) eksponering af mennesker ved inhalation må forventes at ville finde sted; og

(2) en af følgende betingelser er opfyldt:
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– stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C

– stoffet er pulverformigt og indeholder over 1 % w/w partikler med en middel aerodynamisk 
partikeldiameter (MMAD) på under 100 μm

– stoffet vil blive anvendt på en måde, der frembringer aerosoler, partikler eller dråber i det 
inhalerbare størrelsesområde (> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 μm).

6.5.3. Ad dermal vej 6.5.3. Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

(1) der kan forventes hudkontakt under produktion og/eller anvendelse; og

(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at absorption gennem huden har et betydeligt omfang; og

(3) en af følgende betingelser er opfyldt:

– der iagttages toksicitet i en undersøgelse af akut oral toksicitet ved lave doser

– der iagttages systemiske virkninger eller andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser

– in vitro-undersøgelser tyder på betydelig dermal absorption

– der er registreret betydelig akut dermal toksicitet eller dermal penetration for strukturelt 
beslægtede stoffer.

Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis hudabsorption af stoffet næppe er sandsynlig pga. dets 
molekylvægt (MW > 800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave fedtopløselighed (log Kow under 
-1 eller over 4). 

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med gentagen 
dosering (28 dage), én dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker.

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 dage) behøver ikke udføres, hvis:

– der foreligger en pålidelig subkronisk (90 dage) eller kronisk toksicitetsundersøgelse, forudsat 
at der er anvendt en hensigtsmæssig dyreart og indgiftsvej

– stoffet undergår øjeblikkelig spaltning, og der foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne

– relevant menneskelig eksponering kan udelukkes.
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Passende indgiftsvej vælges på følgende grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

(1) der kan forventes hudkontakt under produktion og/eller anvendelse; og

(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at absorption gennem huden har et betydeligt omfang; og

(3) en af følgende betingelser er opfyldt:

– der iagttages toksicitet i undersøgelsen af akut dermal toksicitet ved lavere doser end i 
undersøgelsen af oral toksicitet

– der iagttages systemiske virkninger eller andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser

– in vitro-undersøgelser tyder på betydelig dermal absorption

– der er registreret betydelig dermal toksicitet eller dermal penetration for strukturelt beslægtede 
stoffer.

Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis hudabsorption af stoffet næppe er sandsynlig pga. dets 
molekylvægt (MW > 800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave fedtopløselighed (log Kow < -1 
eller > 4).

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:

(1) eksponering af mennesker ved indånding må forventes at ville finde sted; og

(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

– stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C

– stoffet er pulverformigt og indeholder over 1 % w/w partikler med en middel aerodynamisk 
partikeldiameter (MMAD) på under 100 μm

– stoffet vil blive anvendt på en måde, der frembringer aerosoler, partikler eller dråber i det 
inhalerbare størrelsesområde (> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 μm). Er der ingen 
kontraindikationer, bør orale indgift foretrækkes.

Den subkroniske toksicitetsundersøgelse (90 dage) (bilag VII, 6.6.2) skal foreslås af 
registranten, hvis:

– hyppigheden og varigheden af eksponering af mennesker tilsiger, at en længerevarende 
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undersøgelse er påkrævet, og en af følgende betingelser er opfyldt:

– andre foreliggende data viser, at stoffet kan have en farlig egenskab, der ikke kan afsløres i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse

– passende udformede toksikokinetiske undersøgelser viser, at stoffet eller dets metabolitter 
ophobes i bestemte væv eller organer, hvilket muligvis vil være uopdaget i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse, men ved lang tids eksponering må forventes at få negative 
virkninger .

Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis:

– der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi på grundlag af 28-dages undersøgelsen, medmindre 
dette skyldes, at der ikke er iagttaget toksiske virkninger

– de toksiske virkninger volder særlig betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære virkninger)

– der er tegn på en virkning, som på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kan 
karakteriseres fyldestgørende med hensyn til toksikologiske egenskaber og/eller risiko; i 
sådanne tilfælde kan det også være mere hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske 
undersøgelser, tilrettelagt med henblik på sådanne virkninger (f.eks. immunotoksicitet, 
neurotoksicitet)

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

– der er særlige betænkeligheder vedrørende eksponeringen (f.eks. at stoffet anvendelse i 
forbrugerprodukter fører til et eksponeringsniveau tæt på den dosis, hvor toksisk virkning på 
mennesker kan forventes)

– 28 dages undersøgelsen ikke har vist de samme virkninger som dem, der er påvist i klart 
strukturelt beslægtede stoffer.

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

– stoffet vides at være mutagent over for bakterier, og der er indført passende 
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risikostyringsforanstaltninger

– relevant menneskelig eksponering kan udelukkes.

6.7.1. Screening for reproduktions- og udviklingstoksicitet, 
én dyreart (OECD 421), hvis de foreliggende oplysninger om 
strukturelt beslægtede stoffer, fra (Q)SAR eller fra in vitro-
metoder ikke giver anledning til at tro, at stoffet kan være 
udviklingstoksisk.

6.7.1. Et positivt screeningsresultat skal på dette niveau bekræftes med en 
udviklingstoksicitetsundersøgelse i én dyreart, idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej vælges 
efter den forventede eksponeringsvej for mennesker (bilag VI, punkt 6.7.2).

6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag X B, punkt 31, eller 
OECD 414).

6.7.2. Undersøgelsen skal indledningsvis udføres i én dyreart. Afgørelsen af, om der skal udføres 
en undersøgelse i endnu en dyreart, bør baseres på resultatet af den første undersøgelse.

Reproduktionstoksicitetsundersøgelsen i to generationer (bilag VII, punkt 6.7.3) skal foreslås 
af registranten, hvis en toksicitetsundersøgelse med gentagen dosering (90 dage) tyder på 
potentielt reproduktionstoksiske egenskaber (f.eks. histopatologiske påvirkning af gonader), eller 
hvis stoffet er nært strukturelt beslægtet med et kendt reproduktionstoksisk stof.

6.8 Toksikokinetik

6.8.1. Evaluering af stoffets toksikokinetiske opførsel, i det 
omfang den kan udledes af de relevante foreliggende 
oplysninger.

7. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

–
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7.1. Giftighed for vandmiljøet

7.1.2. Undersøgelse af væksthæmmende virkning på alger

7.1.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er meget tungtopløseligt (vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å).

7.1.3. Korttidstoksicitetsundersøgelse i fisk: Registranten 
kan foretrække langtidstoksicitetstest frem for korttidstest. 

7.1.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er meget tungtopløseligt (vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)

– der foreligger en langtidstoksicitetsundersøgelse.

Langtidsundersøgelsen af akvatisk toksicitet i fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis sammenholdelse af (den forventede) eksponering af 
miljøet med resultaterne af korttidsdata for akvatisk toksicitet viser behov for yderligere 
undersøgelse af virkningerne på akvatiske organismer.

Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet i fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal overvejes, 
hvis stoffet er tungtopløseligt (vandopløselighed < 1 mg/l).

7.1.4. Testning for hæmning af respiration i aktiveret 
slam, medmindre der er ringe sandsynlighed for udslip til 
spildevandsbehandlingsanlæg

7.1.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er meget tungtopløseligt (vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet findes at være let bionedbrydeligt, og de anvendte testkoncentrationer ligger i det 
område, der kan forventes i det vand, der kan tilføres til spildevandsbehandlingsanlæg.

Undersøgelsen kan erstattes af en nitrifikationshæmningstest, hvis de foreliggende data viser, at 
stoffet må forventes at hæmme mikroorganismers vækst eller funktioner.

7.2. Nedbrydning

7.2.1. Biotisk

7.2. Simuleringsundersøgelserne (bilag VII, 7.2.1.2-7.2.1.4.) skal foreslås af registranten eller kan 
kræves af den kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 
eller 44, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I tyder på, at yderligere 
undersøgelse af stoffets nedbrydning er nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) 
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7.2.1.1. Let bionedbrydelighed afhænger af resultaterne af sikkerhedsvurderingen.

7.2.1.1Undersøgelsen behøver ikke udføres for uorganiske stoffer.

7.2.2. Abiotisk

7.2.2.1. Hydrolyse som funktion af pH. 7.2.2.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er let bionedbrydeligt

– vandopløseligheden er under 10 μg/l.

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

7.3.1. Screeningsundersøgelse for adsorption/desorption 7.3.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet ud fra sine fysisk-kemiske egenskaber forventes at have ringe adsorptionspotentiale 
(f.eks. hvis dets oktanol/vand-fordelingskoefficient er lav)

– stoffet nedbrydes hurtigt.
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BILAG VII 
SUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER,

DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 100 TONS ELLER DEROVER

På det trin, der svarer til dette bilag, skal registranten indsende forslag til og tidsplan for 
opfyldelse af informationskravene i dette bilag i henhold til artikel 11, stk. 1, litra c).

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke standardoplysninger der er obligatoriske for alle 
stoffer, som produceres eller importeres i en mængde på 100 ton eller derover, jf. artikel 11, 
stk. 1, litra c). Oplysningerne i kolonne 1 i dette bilag kræves derfor ud over dem, der kræves 
i kolonne 1 i bilag V og VI. Kolonne 2 i dette bilag indeholder de nærmere regler for, hvilke 
obligatoriske standardoplysninger der kan udelades, erstattes af andre oplysninger, forelægges 
på et andet stadium eller tilpasses på anden måde. Hvis forudsætningerne i kolonne 2 i dette 
bilag for at foretage tilpasninger er opfyldt, skal registranten tydeligt erklære dette og angive 
begrundelse for hver tilpasning i de pågældende punkter i registreringsdokumentationen. 

Ud over disse særlige regler gælder det, at en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag IX. Også i dette 
tilfælde skal registranten tydeligt angive begrundelse for hver tilpasning, han har foretaget i 
de pågældende punkter i registreringsdokumentationen med henvisning til de pågældende 
særlige regler i kolonne 2 eller i bilag IX eller X9.
Før der foretages nye tests til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes 
alle foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske data, data fra gyldige (Q)SARer og data 
fra strukturelt beslægtede stoffer (analogisering).

Hvis der for bestemte egenskabers vedkommende ikke gives oplysninger af andre grunde end 
de i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag IX nævnte, skal dette angives tydeligt, og klar 
begrundelse herfor ligeledes gives.

  
9 Bemærkning: de betingelser for undladelse af en bestemt test, der er fastlagt i de pågældende testmetoder i selve bilag X, men 

ikke gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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5. OPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

5.18. Stabilitet i organiske opløsningsmidler og identitet af 
relevante nedbrydningsprodukter

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

5.18. Undersøgelsen behøver ikke udføres for uorganiske stoffer.

5.19. Dissociationskonstant 5.19. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er ustabilt pga. hydrolyse (halveringstid under 12 timer) eller er let oxiderbart i 
vand

– stoffet ikke er opløseligt i vand og ikke indeholder nogen ionstruktur.

5.20. Viskositet

6. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

In vivo-undersøgelse af ætsende stoffer ved koncentrationer, der medfører ætsning, skal undgås.
KOLONNE 1

OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER
KOLONNE 2

SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

6.4. Hvis en af mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V eller VI giver positivt resultat, og 
der ikke foreligger resultater af en hensigtsmæssig in vivo-undersøgelse, skal registranten 
foreslå en passende in vivo-mutagenicitetsundersøgelse.

Hvis blot én af de foreliggende in vivo-undersøgelser har givet positivt resultat, skal der 
foreslås passende yderligere in vivo-undersøgelser.

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering
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6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med gentagen 
dosering (28 dage), én dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, medmindre undersøgelsen 
allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag VI, eller der 
foreslås undersøgelser i henhold til punkt 6.6.2. I så fald finder 
punkt 3 i bilag IX ikke anvendelse.

6.6.2. Subkronisk toksicitetsundersøgelse (90 dage), én 
dyreart (gnaver), hun- og handyr, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede eksponeringsvej for 
mennesker.

6.6.2. Den subkroniske toksicitetsundersøgelse (90 dage) behøver ikke udføres, hvis:

– der foreligger en pålidelig korttidstoksicitetsundersøgelse (28 dage), som viser svære 
toksiske virkninger efter kriterierne for klassificering af stoffet som R48, og som giver 
mulighed for, at den observerede NOAEL-28 dage med en passende usikkerhedsfaktor 
kan ekstrapoleres til NOAEL-90 dage for samme eksponeringsvej

– der foreligger en pålidelig kronisk toksicitetsundersøgelse, forudsat at der er anvendt en 
hensigtsmæssig dyreart og indgiftsvej

– stoffet er ureaktivt, uopløseligt eller ikke-inhalerbart, og der ikke er tegn på absorption 
eller på toksicitet i en 28 dages “grænsetest”, navnlig når der i forbindelse med et sådant 
mønster er tale om begrænset eksponering af mennesker.

Passende indgiftsvej vælges på følgende grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

(1) der kan forventes hudkontakt under produktion og/eller anvendelse; og

(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og

(3) en af følgende betingelser er opfyldt:

– der iagttages toksicitet i undersøgelsen af akut dermal toksicitet ved lavere doser end i 
undersøgelsen af oral toksicitet

– der iagttages systemiske virkninger eller andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser

– in vitr-undersøgelser tyder på betydelig dermal absorption
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– der er registreret betydelig dermal toksicitet eller dermal penetration for strukturelt 
beslægtede stoffer.

Dermal test er uhensigtsmæssig hvis hudabsorptionen af stoffet næppe er sandsynlig pga. 
dets molekylvægt (MW > 800) eller molekyldiameter (> 15 Å) og lave fedtopløselighed 
(log Kow < -1 eller > 4).

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:

(1) eksponering af mennesker ved indånding må forventes at ville finde sted; og

(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

– stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C

– stoffet er pulverformigt og indeholder over 1 % w/w partikler med en middel 
aerodynamisk partikeldiameter (MMAD) på under 100 µm

– stoffet vil blive anvendt på en måde, der frembringer aerosoler, partikler eller dråber i 
det inhalerbare størrelsesområde (> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 μm). Er der 
ingen kontraindikationer, bør oral indgift foretrækkes.

Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis:

– der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi på grundlag af 90-dages undersøgelsen, 
medmindre dette skyldes, at der ikke er iagttaget toksiske virkninger

– de toksiske virkninger volder særlig betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære virkninger)

– der er tegn på en virkning, som på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kan 
krakteriseres fyldetsgørende med hensyn til toksikologiske egenskaber og/eller risiko; i 
sådanne tilfælde kan det også være mere hensigtsmæssigt at udføre særlige 
toksikologiske undersøgelser, tilrettelagt med henblik på sådanne virkninger (f.eks. 
immunotoksicitet eller neurotoksicitet)

– der er særlige betænkeligheder vedrørende eksponeringen (f.eks. at stoffets anvendelse i 
forbrugerprodukter fører til et eksponeringsniveau tæt på den dosis, hvor toksisk 
virkning for mennesker kan forventes).

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:
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– stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

– stoffet vides at være mutagent over for bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger.

6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, én dyreart, idet den 
mest hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag X B, punkt 31 eller 
OECD 414), medmindre sådanne undersøgelser allerede er 
forelagt efter kravene i bilag VI.

6.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis udføres i én dyreart. Afgørelsen af, om der skal 
udføres en undersøgelse i endnu en dyreart, bør baseres på resultatet af den første 
undersøgelse.

6.7.3. Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer, én dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, hvis 28-dages eller 90-dages 
undersøgelsen viser negative virkninger på forplantningsorganer 
eller -væv

7. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.1. Giftighed for vandmiljøet 7.1. Langtidstoksicitetsundersøgelser skal foreslås af registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I tyder på, at yderligere undersøgelse af stoffets 
virkninger på akvatiske organismer er nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af sikkerhedsvurderingen.

7.1.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse i Daphnia (medmindre 
den allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag V)

7.1.5. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)

– direkte eller indirekte eksponering af det akvatiske delmiljø er usandsynlig.
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7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i fisk, medmindre den 
allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag VI)

7.1.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)

– direkte eller indirekte eksponering af det akvatiske delmiljø er usandsynlig.

Der skal gives oplysninger svarende til enten 7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 
7.1.6.3.

7.1.6.1 Test af toksicitet over for fisk i det tidlige livsstadium 
(FELS) (OECD 210)

7.1.6.2 Korttidstoksicitetstest i fisk i embryon- og yngelstadiet
(bilag X C.15 eller OECD 212)

7.1.6.3 Fisk, opvækstforsøg, unge fisk (bilag X C.14 eller OECD 
215)

7.1.6.1. FELS-toksicitetstest skal foreslås af registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 44, 
hvis stoffet har potentiale for bioakkumulering.

7.2. Nedbrydning 7.2. Yderligere nedbrydningsforsøg skal foreslås af registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I tyder på, at yderligere undersøgelse af stoffets 
nedbrydning er nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af 
resultaterne af sikkerhedsvurderingen.

7.2.1. Biotisk
I nedenstående tilfælde skal de i punkt 7.2.1.3 og 7.2.1.4 nævnte 
oplysninger desuden foreslås af registranten, eller de kan kræves af 
den kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44.

7.2.1.2. Simuleringstest af endelig nedbrydning i overfladevand 7.2.1.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– vandopløseligheden er under 10 μg/l

– stoffet er let bionedbrydeligt.

7.2.1.3. Jordsimuleringstest (for stoffer med stort potentiale for 7.2.1.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
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adsorption til jord) – stoffet er let bionedbrydeligt

– direkte eller indirekte eksponering af jord er usandsynlig.

7.2.1.4. Sedimentsimuleringstest (for stoffer med stort potentiale 
for adsorption til sediment)

7.2.1.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet er let bionedbrydeligt

– direkte eller indirekte eksponering af jord er usandsynlig. 

7.2.3. Identifikation af nedbrydningsprodukter 7.2.3. medmindre stoffet er let bionedbrydeligt

Yderligere forsøg skal foreslås af registranten, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I viser, at yderligere undersøgelse af stoffets skæbne og opførsel er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

7.3.2. Biokoncentration i (én) akvatisk(e) art(er), fortrinsvis 
fisk 

7.3.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet har ringe potentiale for bioakkumulering (dvs. log Kow < 3)

– stoffet ikke forventes at ville trænge gennem biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)

– direkte eller indirekte eksponering af det akvatiske delmiljø er usandsynlig.

7.3.3. Yderligere undersøgelser af adsorption/desorption 
afhænger af resultaterne af den i bilag VI krævede 
undersøgelse.

7.3.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

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

– stoffet nedbrydes hurtigt.
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7.4. Virkninger på terrestriske organismer 7.4. Disse undersøgelser behøver ikke udføres, hvis direkte eller indirekte eksponering af 
jordbunden er usandsynlig.

I mangel af toksicitetsdata for jordorganismer kan ligevægtsfordelingsmetoden anvendes til 
vurdering af eksponeringen af jordorganismer. I tilfælde af betydelig eksponering skal et 
udvalg af følgende undersøgelser foreslås af registranten:

Navnlig for stoffer med stort potentiale for absorption til jord skal registranten overveje 
langtidsundersøgelser i stedet for korttidsundersøgelser af toksicitet.

7.4.1. Korttidstoksicitet i regnorme.

7.4.2. Virkninger på jordmikroorganismer

7.4.3. Korttidstoksicitet i planter

9. PÅVISNINGS- OG ANALYSEMETODER

På anmodning skal gives en beskrivelse af de analysemetoder, der er anvendt til de delmiljøer, som der er udført undersøgelser af. Hvis 
analysemetoderne ikke foreligger, skal dette begrundes.
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BILAG VIII 
SUPPLERENDE OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER,

DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN MÆNGDE PÅ 1000 TONS ELLER DEROVER

På det trin, der svarer til dette bilag, skal registranten indsende forslag til og tidsplan for 
opfyldelse af informationskravene i dette bilag i henhold til artikel 11, stk. 1, litra d).

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke standardoplysninger der er obligatoriske for alle 
stoffer, som produceres eller importeres i en mængde på 1000 ton eller derover, jf. artikel 11, 
stk. 1, litra d). Oplysningerne i kolonne 1 i dette bilag kræves derfor ud over dem, der kræves 
i kolonne 1 i bilag V, VI og VII. Kolonne 2 i dette bilag indeholder de nærmere regler for, 
hvilke obligatoriske standardoplysninger der kan udelades, erstattes af andre oplysninger, 
forelægges på et andet stadium eller tilpasses på anden måde. Hvis forudsætningerne i 
kolonne 2 i dette bilag for at foretage tilpasninger er opfyldt, skal registranten tydeligt erklære 
dette og angive begrundelse for hver tilpasning i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen. 
Ud over disse særlige regler gælder det, at en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag efter de generelle regler i bilag IX. Også i dette 
tilfælde skal registranten tydeligt angive begrundelse for hver tilpasning, han har foretaget i 
de pågældende punkter i registreringsdokumentationen med henvisning til de pågældende 
særlige regler i kolonne 2 eller i bilag IX eller X10.

Før der foretages nye tests til bestemmelse af de i dette bilag opregnede egenskaber, vurderes 
alle foreliggende in vitro-data, in vivo-data, historiske data, data fra gyldige (Q)SARer og data 
fra strukturelt beslægtede stoffer (analogisering).
Hvis der for bestemte egenskabers vedkommende ikke gives oplysninger af andre grunde end 
de i kolonne 2 i dette bilag eller i bilag IX nævnte, skal dette angives tydeligt, og klar 
begrundelse herfor ligeledes gives.

  
10 Bemærkning: de betingelser for undladelse af en bestemt test, der er fastlagt i de pågældende testmetoder i selve bilag X, men 

ikke gentaget i kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.
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6. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

6.4. Giver blot én tidligere mutagenicitetsundersøgelse positivt resultat, skal yderligere . 
mutagenicitetsundersøgelser foreslås af registranten.

6.6.3. En langttidstoksicitetsundersøgelse med gentagen dosering (≥ 12 måneder) kan foreslås 
af registranten eller kan kræves af den kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, når hyppighed og varighed af eksponeringen af mennesker 
tilsiger, at en længere undersøgelsesperiode er påkrævet, og en af følgende betingelser er opfyldt:

– der er i 28 dages eller 90 dages undersøgelsen iagttaget alvorlige eller svære toksiske 
virkninger, som giver særlig grund til betænkelighed, og som på grundlag af de foreliggende 
oplysninger ikke kan karakteriseres fyldestgørende med hensyn til toksikologiske egenskaber 
eller risiko

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

– stoffet kan have en farlig egenskab, som ikke kan påvises i en 90 dages undersøgelse.
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6.6. Yderligere undersøgelser skal foreslås af registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 44, såfremt:

– de toksiske virkninger volder særlig betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære virkninger)

– der er tegn på en virkning, som på grundlag af de foreliggende oplysninger ikke kan 
karakteriseres fyldetsgørende med hensyn til toksikologiske egenskaber og/eller risiko; i 
sådanne tilfælde kan det også være mere hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske 
undersøgelser, tilrettelagt med henblik på sådanne virkninger (f.eks. immunotoksicitet eller 
neurotoksicitet)

– der er særlige betænkeligheder vedrørende eksponeringen (f.eks. anvendelse i 
forbrugerprodukter, der fører til et eksponeringsniveau tæt på den dosis, hvor der kan 
forventes toksisk virkning for mennesker).

6.7. Reproduktionstoksicitet

6.7.4. Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer, én dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, medmindre en sådan 
undersøgelse allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag 
VII.

6.7.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

– stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

– stoffet vides at være mutagent over for bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

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

6.9. En carcinogenicitetsundersøgelse kan foreslås af registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis:

– stoffet finder udbredt anvendelse og spredes i miljøet, eller der er tegn på hyppig eller 
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langvarig eksponering af mennesker; og

– stoffet er klassificeret som mutagent af klasse 3, eller undersøgelsen (-erne) med gentagen 
dosering viser, at stoffet kan fremkalde hyperplasi og/eller præneoplastiske forandringer.

7. ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

KOLONNE 1
OBLIGATORISKE STANDARDOPLYSNINGER

KOLONNE 2
SÆRLIGE REGLER FOR TILPASNING AF REGLERNE I KOLONNE 1

7.2. Nedbrydning 7.2. Yderligere nedbrydningsforsøg skal foreslås, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at yderligere undersøgelse af stoffets nedbrydning er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.2.1. Biotisk

7.2.1.5. Yderligere bekræftende test af biologiske 
nedbrydningshastigheder (aerobe og/eller anaerobe) i 
delmiljøer (vand, sediment, jord) med særlig vægt på 
identifikation af de mest relevante 
nedbrydningsprodukter.

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet 7.3. Yderligere forsøg skal foreslås af registranten, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at yderligere undersøgelse af stoffets skæbne og opførsel er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.3.4. Yderligere undersøgelser af skæbne og opførsel i 
miljøet 
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7.4. Virkninger på terrestriske organismer

7.4. Langtidstoksicitetsundersøgelse skal foreslås af registranten, hvis sammenholdelse af (den 
forventede) eksponering af miljøet med resultaterne af korttidstoksicitetsundersøgelse(r) 
viser behov for yderligere undersøgelser af virkningerne på terrestriske organismer. Valget 
af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af denne sammenholdelse.

Disse undersøgelser behøver ikke udføres, hvis direkte eller indirekte eksponering af jord-
delmiljøet er usandsynlig.

7.4.4. Langtidstoksicitetsundersøgelse i regnorme, 
medmindre den allerede er forelagt i henhold til kravene 
i bilag VII.

7.4.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse i hvirvelløse 
jordlevende dyr bortset fra regnorme, medmindre den 
allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag VII.

7.4.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i planter, medmindre 
den allerede er forelagt i henhold til kravene i bilag VII.

7.5. Langtidstoksicitet i sedimentlevende organismer 7.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse skal foreslås af registranten, hvis sammenholdelse af (den 
forventede) eksponering af miljøet med resultaterne af korttidstoksicitetsundersøgelse(r) 
viser behov for yderligere undersøgelser af virkningerne på sedimentlevende organismer. 
Valget af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i fugle 7.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis direkte eller indirekte eksponering af fugle er 
usandsynlig.
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9. PÅVISNINGS- OG ANALYSEMETODER

På anmodning skal gives en beskrivelse af de analysemetoder, der er anvendt til de delmiljøer, som der er udført undersøgelser af. Hvis 
analysemetoderne ikke foreligger, skal dette begrundes.
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BILAG IX 
ALMINDELIGE REGLER FOR TILPASNING AF STANDARDTESTPROGRAMMET I BILAG 

V-VIII
Bilag V-VIII indeholder det obligatoriske standardtestprogram for alle stoffer, der 
fremstilles eller importeres i en mængde på:

– 1 ton eller derover i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a),
– 10 tons eller derover i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b),

– 100 tons eller derover i henhold til artikel 11, stk. 1, litra c),
– 1000 tons eller derover i henhold til artikel 11, stk. 1, litra d).

Ud over de særlige regler i kolonne 2 i bilag V-VIII gælder det, at en registrant kan 
anvende standardtestprogrammet i henhold til de almindelige regler i punkt 1 i dette 
bilag. De kompetente myndigheder i den evaluerende medlemsstat kan give tilladelse til 
disse tilpasninger til standardtestprogrammet.

1. DER SYNES IKKE AT VÆRE VIDENSKABELIGT BELÆG FOR TESTNING

1.1. Anvendelse af foreliggende data
1.1.1. Data vedrørende fysisk-kemiske egenskaber fra forsøg, der ikke er udført i 
henhold til GLP eller bilag X
Data anses for ækvivalente med data fra den tilsvarende test i bilag X, når følgende 
betingelser er opfyldt:

(1) dataene er egnede til brug ved klassificering, mærkning og risikovurdering, og
(2) der gives fyldestgørende og holdbar dokumentation af den pågældende 

undersøgelse.

1.1.2. Data fra dyreforsøg, der ikke er udført i henhold til GLP eller bilag X
Data anses for ækvivalente med data fra den tilsvarende test i bilag X, når følgende 
betingelser er opfyldt:

(1) dataene er egnede til brug ved klassificering, mærkning og risikovurdering,
(2) der er fyldestgørende og holdbar dækning af de nøgleparametre, der foreskrives 

undersøgt i den tilsvarende test i bilag X,
(3) eksponeringsvarigheden er sammenlignelig med eller længere end i den 

tilsvarende test i bilag X, når eksponeringsvarighed er en relevant parameter, og
(4) der gives fyldestgørende og holdbar dokumentation af den pågældende 

undersøgelse.
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1.1.3. Historiske humane data
Historiske humane data, såsom epidemiologiske undersøgelser af eksponerede populationer, 
data vedrørende uheldsbetinget eller erhvervsmæssig eksponering samt kliniske 
undersøgelser, skal tages i betragtning.
For en given sundhedsvirkning afhænger styrken af dataene bl.a. af analysens art og de 
omfattede parametre samt responsens størrelse og specificitet og dermed virkningens 
forudsigelighed. Følgende kriterier anvendes til vurdering af, om dataene er fyldestgørende:

(1) korrekt udvælgelse og karakterisering af eksponerede grupper og kontrolgrupper
(2) fyldestgørende karakterisering af eksponeringen

(3) tilstrækkelig lang tids opfølgning med henblik på forekomst af sygdom
(4) valide metoder til iagttagelse af virkningen

(5) behørig hensyntagen til bias og konfunderende faktorer og
(6) rimelig statistisk sikkerhed til underbyggelse af konklusionen.

I alle tilfælde fremlægges fyldestgørende og holdbar dokumentation.

1.2. Oplysningernes vægt (”weight of evidence”)
Flere uafhængige oplysningskilder kan tilsammen have tilstrækkelig weight of evidence til, at 
man kan formode/slutte, at et stof har en bestemt farlig egenskab eller ikke i tilfælde, hvor 
oplysninger fra en enkelt kilde alene anses for utilstrækkelige til bygge denne opfattelse på.
Nyudviklede testmetoder, der endnu ikke indgår i bilag X, kan danne grundlag for den 
konklusion, at stoffet har en bestemt farlig egenskab eller ikke.
Når der foreligger tilstrækkelig weight of evidence for, om en bestemt farlig egenskab er til 
stede eller ikke:
– skal yderligere testning i hvirveldyr vedrørende den pågældende egenskab undlades,

– kan yderligere testning, som ikke omfatter hvirveldyr, undlades.
I alle tilfælde fremlægges fyldestgørende og holdbar dokumentation.

1.3. Struktur-aktivitet relationer (SAR)
Resultater opnået med valide kvalitative eller kvantitative struktur-aktivitets modeller 
((Q)SAR) kan vise, om en bestemt farlig egenskab er til stede eller ikke. Resultater af 
(Q)SAR kan anvendes i stedet for forsøg, når følgende betingelser opfyldt:

– resultaterne er opnået med en (Q)SAR-model, hvis videnskabelige validitet er 
godtgjort

– resultaterne er egnede til brug ved klassificering, mærkning og risikovurdering, og
– der gives fyldestgørende og holdbar dokumentation af den anvendte metode.

Agenturet vil i samarbejde med medlemsstaterne udarbejde og give vejledning i vurdering af, 
hvilke (Q)SAR-modeller der opfylder disse betingelser, og give eksempler.

1.4. In vitro-metoder
Ved hjælp af resultater opnået med egnede in vitro-metoder kan eksistensen af en bestemt 
farlig egenskab eventuelt forudsiges. I denne sammenhæng menes med "egnede", at 
metoderne er tilstrækkeligt veludformede i henhold til internationalt vedtagne kriterier for 
udformning af tests (f.eks. ECVAM kriterierne for at lade en test indgå i 
prævalideringsprocessen). Afhængigt af den potentielle risiko kan det være nødvendigt at 



74

foretage øjeblikkelig bekræftelse ud over oplysninger, der kræves i bilag V eller VI, eller at 
foreslå bekræftelse ud over de oplysninger, der kræves i bilag VII eller VIII for den 
pågældende mængde.

Peger resultaterne fra sådanne in vitro-metoder ikke på en bestemt farlig egenskab, skal den 
relevante test svarende til den pågældende mængde alligevel udføres for at bekræfte det 
negative resultat, medmindre testning ikke kræves efter bilag V-VIII eller de øvrige regler i 
bilag IX.

En sådan bekræftende testning kan undlades, når følgende betingelser er opfyldt:
(1) resultaterne er opnået med en in vitro-metode, hvis videnskabelige validitet er 

fastslået ved en valideringsundersøgelse i overensstemmelse med internationalt 
vedtagne valideringsprincipper.

(2) resultaterne er egnede til brug ved klassificering, mærkning og risikovurdering, og
(3) der gives fyldestgørende og holdbar dokumentation af den anvendte metode.

1.5. Kategorisering af stoffer og analogisering (”read-across”)
Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaber må forventes at 
svare til hinanden eller følge samme mønster på grund af deres strukturelle lighed, kan anses 
for en gruppe eller "kategori" af stoffer. Anvendelse af gruppebegrebet forudsætter, at de 
fysisk-kemiske egenskaber, sundhedsvirkningerne og miljøvirkningerne eller stoffernes 
skæbne i miljøet kan forudsiges ved interpolation fra data for et referencestof i gruppen til de 
andre stoffer i gruppen (read-across-metoden eller analogisering). Derved undgår man at 
skulle teste hvert stof for hver virkning.

Lighederne kan baseres på:
(1) en fælles funktionel gruppe

(2) fælles prækursorer og/eller sandsynlighed for fælles nedbrydningsprodukter fra 
fysiske og biologiske processer, der fører til stoffer med strukturelle ligheder, eller

(3) et fast mønster i, hvordan styrken af de forskellige egenskaber ændrer sig gennem 
kategorien.

Anvendes gruppebegrebet, skal stofferne klassificeres og mærkes på dette grundlag.
I alle tilfælde gives der fyldestgørende og holdbar dokumentation.

2. TESTNING ER IKKE TEKNISK MULIG

Testning for en given virkning kan undlades, hvis det ikke er teknisk muligt at udføre 
undersøgelsen på grund af stoffets egenskaber, f.eks. fordi der er tale om meget letflygtige, 
stærkt reaktive eller ustabile stoffer eller stoffer, som ved opblanding med vand kan forårsage 
brand eller eksplosion, eller fordi den ved bestemte test krævede radioaktive mærkning af 
stoffet ikke er mulig. Vejledningen for testning i bilag X, der mere konkret omhandler de 
enkelte metoders tekniske begrænsninger, skal altid overholdes.

3. STOFSPECIFIK EKSPONERINGSSTYRET TESTNING

Testning efter bilag VII og VIII kan undlades, afhængigt af de eksponeringsscenarier, der er 
opstillet i den kemiske sikkerhedsrapport.

I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende og holdbar dokumentation.
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