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BILAGA I
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR BEDÖMNING AV ÄMNEN

OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

0. INLEDNING

0.1. Syftet med den här bilagan är att ange hur tillverkare och importörer skall kunna 
bedöma och dokumentera att de risker som är förknippade med det ämne de 
tillverkar eller importerar kontrolleras tillräckligt väl under tillverkningsprocessen 
och i samband med deras egen användning samt att andra längre ned i 
distributionskedjan kan kontrollera riskerna på ett tillfredsställande sätt.

0.2. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall omfatta alla identifierade användningar. Den 
skall gälla användning av ämnet som sådant (inklusive betydande föroreningar och 
tillsatser), eller ingående i en beredning eller vara. Bedömningen skall omfatta alla 
faser av ämnet livscykel och alla identifierade användningar. 
Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall baseras på en jämförelse av ämnets 
potentiella skadliga effekter med den kända eller rimligen förutsebara exponeringen 
av människor och/eller miljön för detta ämne.

0.3. Om tillverkaren eller importören anser att den kemikaliesäkerhetsbedömning som 
gjorts för ett ämne är tillräcklig för att bedöma och dokumentera att de risker som är 
förknippade med ett annat ämne eller en ämnesgrupp kontrolleras tillräckligt väl kan 
denna kemikaliesäkerhetsbedömning användas även för det andra ämnet eller för 
ämnesgruppen. Tillverkaren eller importören skall lämna en motivering för detta.

0.4. Kemikaliesäkerhetsbedömningen skall baseras på den information om ämnet som 
ingår i den tekniska dokumentationen och på annan tillgänglig och relevant 
information. Tillgänglig information från bedömningar som gjorts inom ramen för 
andra internationella och nationella program skall tas med. Om det är lämpligt och 
om en riskbedömning utförd enligt gemenskapslagstiftningen (t.ex. en 
riskbedömning enligt förordning (EEG) nr 793/93) redan finns skall denna beaktas 
och diskuteras i kemikaliesäkerhetsrapporten. Avvikelser från sådana bedömningar 
måste motiveras.

Den information som skall beaktas omfattar alltså uppgifter om den fara som är 
förknippad med ämnet, den exponering som uppkommer vid tillverkning eller import 
och ämnets identifierade användning.
I enlighet med avsnitt 3 i bilaga IX kan det finnas fall där det inte är nödvändigt att ta 
fram den information som saknas, eftersom de riskhanteringsåtgärder som är 
nödvändiga för att kontrollera en välkarakteriserad risk också kan räcka för att 
kontrollera andra potentiella risker som då inte behöver karakteriseras exakt.
Om tillverkaren eller importören anser sig ha behov av ytterligare information för att 
utarbeta sin kemikaliesäkerhetsrapport och om denna information endast kan erhållas 
genom utförande av tester i enlighet med bilaga VI eller VIII där ryggradsdjur 
används, skall tillverkaren eller importören lämna in ett förslag till teststrategi av 
vilken det framgår varför denna ytterligare information anses nödvändig. Detta skall 
också anges under lämplig rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten. Medan tillverkaren 
eller importören väntar på resultaten från ytterligare tester skall de 
riskhanteringsåtgärder som har vidtagits redovisas i kemikaliesäkerhetsrapporten.

0.5. En tillverkares eller importörs kemikaliesäkerhetsbedömning för ett ämne skall 
omfatta följande steg i enlighet med respektive avsnitt i denna bilaga:
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1. Bedömning av hälsofara.

2. Fysikalisk-kemisk farobedömning.
3. Bedömning av miljöfara.

4. PBT- och vPvB-bedömning.
Om tillverkaren eller importören som en följd av steg 1–4 drar slutsatsen att ämnet 
eller beredningen uppfyller kriterierna för att klassificeras som farligt enligt direktiv 
67/548/EEG eller direktiv1999/45/EG, eller om det bedöms vara ett PBT eller vPvB, 
skall kemikaliesäkerhetsbedömningen även omfatta följande steg:
5. Exponeringsbedömning

6. Riskkarakterisering.
Ett sammandrag av all relevant information som används i redovisningen enligt ovan 
skall tillhandahållas under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten (avsnitt 7). 

0.6. Den centrala komponenten i kemikaliesäkerhetsrapportens exponeringsdel är 
redogörelsen för tillverkarens eller importörens exponeringsscenarier och för det 
eller de exponeringsscenarier som tillverkaren eller importören rekommenderar för 
identifierade användningar. Exponeringsscenarierna skall omfatta en beskrivning av 
de riskhanteringsåtgärder som tillverkaren eller importören har vidtagit och som 
nedströmsanvändare rekommenderas vidta. Om ämnet släpps ut på marknaden skall 
dessa exponeringsscenarier inklusive riskhanteringsåtgärderna sammanfattas i en 
bilaga till säkerhetsdatabladet i enlighet med bilaga IA.

0.7. Kraven på detaljrikedom i redogörelsen för ett exponeringsscenario kommer att 
variera mycket från fall till fall beroende på hur ämnet används, vilka farliga 
egenskaper det har och hur mycket information tillverkaren eller importören har 
tillgång till. Exponeringsscenarier kan omfatta beskrivningar av lämpliga 
riskhanteringsåtgärder för flera användningar av ett ämne. Enskilda 
exponeringsscenarier kan därmed täcka många olika användningar.

0.8. Tillverkarens eller importörens tillvägagångssätt när de gör 
kemikaliesäkerhetsbedömningen och utarbetar sina kemikaliesäkerhetsrapporter kan 
vara iterativt. Vid iterativa försöksserier kan man dels överväga att utveckla och 
granska exponeringsscenarier, vilket kan omfatta utarbetande, genomförande eller 
rekommendation av riskhanteringsåtgärder, dels ägna sig åt att ta fram ny 
information. Målsättningen med att ta fram ytterligare information är att fastställa en 
exaktare riskkarakterisering genom att underbygga den med noggrannare faro- och 
exponeringsbedömningar. På så sätt kan erforderlig information vidarebefordras 
nedåt i distributionskedjan via säkerhetsdatabladet.

0.9. När informationen inte är nödvändig enligt bilaga IX skall detta anges under berörd 
rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten tillsammans med en hänvisning till 
motiveringen i den tekniska dokumentationen. Det faktum att ingen information 
erfordras skall också anges i säkerhetsdatabladet.

0.10. De risker som är förknippade med särskilda effekter, som t.ex. uttunning av 
ozonlagret, för vilka det i praktiken är omöjligt att tillämpa de förfaranden som anges 
i avsnitt 1–6, bedöms i varje enskilt fall, och tillverkaren eller importören skall ge en 
fullständig beskrivning och motivering av dessa bedömningar i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.
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0.11. När den metod som beskrivs i denna bilaga inte passar skall enskilda punkter i den 
alternativa metod som används beskrivas och motiveras i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

0.12. I del A av kemikaliesäkerhetsrapporten skall det finnas en försäkran om att 
tillverkaren eller importören genomför de riskhanteringsåtgärder som anges i de 
relevanta exponeringsscenarierna för tillverkarens eller importörens egna 
användningar och att dessa exponeringsscenarier för de identifierade användningarna 
meddelas alla kända användare längre ned i distributionskedjan via 
säkerhetsdatabladet.

1. BEDÖMNING AV HÄLSOFARA

1.0. Inledning
1.0.1. Målsättningen med bedömningen av hälsofaran skall vara att
– fastställa hur ett ämne skall klassificeras och märkas enligt direktiv 67/548, och

– ta reda på över vilka exponeringsnivåer människor inte bör utsättas för ämnet. Denna 
exponeringsnivå kallas uppskattad nolleffektnivå (Derived No-Effect Level, DNEL).

1.0.2. Bedömningen av hälsofaran skall omfatta följande grupper av möjliga effekter: 1. 
toxikokinetik, metabolism och distribution, 2. akuta effekter (akut toxicitet, irritation 
och frätande egenskaper), 3. allergiframkallande egenskaper, 4. toxicitet efter 
upprepade doser samt 5. CMR-effekter (cancerogena, mutagena eller 
reproduktionsstörande effekter). På grundval av den information som finns skall även 
andra effekter behandlas om det behövs.

1.0.3. I farobedömningen skall följande fyra steg ingå:
Steg 1: Utvärdering av andra data än humandata.

Steg 2: Utvärdering av humandata.
Steg 3: Klassificering och märkning.

Steg 4: Bestämning av uppskattade nolleffektnivåer (DNEL).
1.0.4. De tre första stegen skall utföras för varje effekt om vilken det finns information. De 

skall redovisas i relevant avsnitt i kemikaliesäkerhetsrapporten och, om så krävs i 
enlighet med artikel 29, sammanfattas under rubrikerna 2 och 11 i 
säkerhetsdatabladet.

1.0.5. Om det inte finns någon information om en viss effekt skall följande anges i relevant 
avsnitt i rapporten ”Informationen krävs inte enligt denna förordning. Se 
motiveringen på ...”.

1.0.6. Steg 4 i bedömningen av hälsofara är en integrering av resultaten från de tre första 
stegen och skall redovisas under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten och 
sammanfattas under rubrik 8.1 i säkerhetsdatabladet.

1.1. Steg 1: Utvärdering av andra data än humandata
1.1.1. Utvärderingen av andra data än humandata skall omfatta följande:
– Faroidentifiering för effekten på grundval av alla tillgängliga data utom humandata.

– Bestämning av sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons 
(effekt).
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1.1.2. När det inte går att bestämma sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och 
respons (effekt), skall detta motiveras och en halvkvantitativ eller kvalitativ analys 
skall ingå. För de akuta effekterna är det ofta omöjligt att bestämma ett samband 
mellan kvantitativ dos (koncentration) och respons (effekt) på grundval av resultaten 
av ett test utfört enligt bilaga X. I så fall räcker det att bestämma om och i vilken 
utsträckning ämnet har en inneboende förmåga att framkalla effekten.

1.1.3. Alla andra data än humandata som används för att bedöma en särskild effekt på 
människor och fastställa sambandet mellan dos (koncentration) och respons (effekt) 
skall beskrivas kortfattat, om möjligt i tabellform, varvid in vitro-, in vivo- och andra 
data skall redovisas var för sig. Relevanta testresultat (t.ex. LD50, NO(A)EL eller 
LO(A)EL) och testförhållanden (t.ex. testets varaktighet, administreringsväg) och 
annan relevant information skall redovisas med hjälp av internationellt erkända 
måttenheter för effekten i fråga.

1.1.4 Om flera undersökningar behandlar samma effekt skall som regel den eller de 
undersökningar som ger störst anledning till oro användas för att fastställa 
uppskattade nolleffektnivåer. En fyllig rapportsammanfattning av den eller de 
undersökningarna skall sammanställas och läggas till den tekniska dokumentationen. 
Om den eller de undersökningar som ger störst anledning till oro inte används skall 
detta motiveras noggrant. Fylliga rapportsammanfattningar skall sammanställas och 
läggas till den tekniska dokumentationen, inte enbart av den undersökning som 
används, utan av alla undersökningar som ger större anledning till oro än den 
undersökning som används. Om alla undersökningar av ämnet tyder på att det inte är 
förknippat med några faror, skall en övergripande utvärdering av validiteten av alla 
undersökningarna göras.

1.2. Steg 2: Utvärdering av humandata
Om det inte finns några humandata, skall följande anges: ”Humandata saknas”. Om det finns 
humandata skall de emellertid redovisas, helst i tabellform.

1.3. Steg 3: Klassificering och märkning
1.3.1. Lämplig klassificering och märkning framtagen enligt kriterierna i direktiv 

67/548/EEG skall anges och motiveras. Tillgängliga data skall jämföras med de 
kriterier för CMR-ämnen, kategorierna 1 och 2, som anges i direktiv 67/548 och ett 
uttalande skall bifogas där man anger om kriterierna är uppfylls eller inte.

1.3.2. Om det på grundval av tillgängliga data inte går att avgöra hur ett ämne skall 
klassificeras för en viss endpoint skall registranten ange och motivera den åtgärd som 
vidtagits eller det beslut som fattats som en följd av detta.

1.4. Steg 4: Bestämning av uppskattade nolleffektnivåer (DNEL)
1.4.1. Beroende på resultaten av steg 1–3 skall DNEL för ämnet fastställas. Den skall 

återspegla troliga exponeringsvägar samt exponeringens varaktighet och frekvens. 
Om det är berättigat med hänsyn till exponeringsscenariot kan det räcka med en enda 
DNEL. Med hänsyn till tillgängliga data och exponeringsscenarierna i avsnitt 5 i 
kemikaliesäkerhetsrapporten kan det emellertid vara nödvändigt att fastställa olika 
DNEL för varje relevant befolkningsgrupp (t.ex. arbetstagare, konsumenter och 
människor som kan exponeras indirekt via miljön) och eventuellt för olika 
undergrupper (t.ex. barn och gravida kvinnor) och för olika exponeringsvägar. En 
fullständig motivering skall ges, vilken bl.a. omfattar valet av använda data, 
exponeringsvägen (via munnen, huden eller inandning) samt exponeringens 
varaktighet och frekvens för det ämne för vilket DNEL gäller. Om mer än en 
exponeringsväg är trolig skall DNEL fastställas för varje exponeringsväg och för alla 
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exponeringsvägar i kombination. Vid fastställande av DNEL skall bl.a. följande 
faktorer beaktas:
i) Den osäkerhet som härrör bl.a. från variationen i experimentella data och 

variationen inom och mellan djurarter.
ii) Effektens art och hur allvarlig den är.

iii) Den befolkningsgrupp som den kvantitativa och/eller kvalitativa 
exponeringsinformationen gäller för.

1.4.2. Om det inte är möjligt att fastställa en DNEL skall detta klart anges tillsammans med 
en fullständig motivering.

2. FYSIKALISK-KEMISK FAROBEDÖMNING

2.1. Syftet med farobedömningen av de fysikalisk-kemiska egenskaperna är att fastställa 
klassificering och märkning för ett ämne i enlighet med direktiv 67/548/EEG. 

2.2. De möjliga hälsoeffekterna skall bedömas för åtminstone följande fysikalisk-kemiska 
egenskaper:

– Explosivitet.

– Brandfarlighet.
– Oxidationspotential.

Om det på grundval av tillgängliga data inte går att avgöra hur ett ämne skall klassificeras för 
en viss endpoint skall registranten ange och motivera den åtgärd som vidtagits eller det beslut 
som fattats som en följd av detta.
2.3. Bedömningen av varje effekt skall redovisas under relevant rubrik i 

kemikaliesäkerhetsrapporten (avsnitt 7) och om nödvändigt sammanfattas under 
rubrikerna 2 och 9 i säkerhetsdatabladet i enlighet med artikel 29.

2.4. För varje fysikalisk-kemisk egenskap skall bedömningen omfatta en utvärdering av 
ämnets inneboende förmåga att framkalla effekten.

2.5. Lämplig klassificering och märkning framtagen enligt föreskrifterna i direktiv 
67/548/EEG skall tillhandahållas och motiveras. 

3. BEDÖMNING AV MILJÖFARA

3.0. Inledning
3.0.1. Syftet med miljöfarobedömningen är att fastställa klassificering och märkning av ett 

ämne i enlighet med direktiv 67/548/EEG och att fastställa den koncentration av 
ämnet under vilken det inte väntas uppkomma några skadliga effekter i den berörda 
miljön. Denna koncentration kallas PNEC (predicted no-effect concentration).

3.0.2. Miljöfarobedömningen skall omfatta de möjliga effekterna på 1) vattenmiljön 
(inklusive sediment), 2) landmiljön och 3) luften, samt möjliga effekter som kan 
uppkomma 4) genom ackumulering i näringskedjan. Dessutom skall de möjliga 
effekterna på 5) den mikrobiologiska aktiviteten i avloppsreningsverk beaktas. 
Bedömningen av effekterna på var och en av dessa fem delar av miljön skall 
redovisas under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten (avsnitt 7) och om 
nödvändigt sammanfattas under rubrikerna 2 och 12 i säkerhetsdatabladet i enlighet 
med artikel 29.
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3.0.3. Om det inte finns någon information om effekterna på en viss del av miljön skall 
följande anges i relevant avsnitt i rapporten: ”Informationen krävs inte enligt denna 
förordning. Se motiveringen på ...”. Om tillverkaren eller importören inte anser att 
det är nödvändigt att göra en farobedömning för en viss del av miljön trots att 
information är tillgänglig, skall tillverkaren eller importören lämna en motivering 
under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten (avsnitt 7) och om nödvändigt en 
sammanfattning under rubrik 12 i säkerhetsdatabladet i enlighet med artikel 29.

3.0.4. Farobedömningen skall omfatta följande tre steg, vilka tydligt skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten:

Steg 1: Utvärdering av data.
Steg 2: Klassificering och märkning.

Steg 3: Bestämning av uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC).

3.1. Steg 1: Utvärdering av data
3.1.1. Utvärderingen av alla tillgängliga data skall omfatta följande:
– En faroidentifiering baserad på alla tillgängliga data.

– Bestämning av sambandet kvantitativ dos (koncentration) – respons (effekt).
3.1.2. När det inte går att bestämma sambandet mellan kvantitativ dos (koncentration) och 

respons (effekt), skall detta motiveras och en halvkvantitativ eller kvalitativ analys 
skall ingå.

3.1.3. Alla data som används för att bedöma effekterna på en viss del av miljön skall 
redovisas kortfattat, om möjligt i tabellform. Relevanta testresultat (t.ex. LD50 eller 
NOEC) och testförhållanden (t.ex. varaktighet, administreringsväg) och annan 
relevant information skall redovisas med hjälp av internationellt erkända måttenheter 
för effekten i fråga.

3.1.4. Alla data som används för att bedöma ämnets öde i miljön skall redovisas kortfattat, 
om möjligt i tabellform. Relevanta testresultat och testförhållanden och annan 
relevant information skall redovisas med hjälp av internationellt erkända måttenheter 
för effekten i fråga.

3.1.5. Om flera undersökningar behandlar samma effekt skall den eller de undersökningar 
som ger störst anledning till oro läggas till grund för en slutsats. En fyllig 
rapportsammanfattning av den eller de undersökningarna skall sammanställas och 
läggas till den tekniska dokumentationen. Om den eller de undersökningar som ger 
störst anledning till oro inte används skall detta motiveras noggrant. Fylliga 
rapportsammanfattningar skall sammanställas och läggas till den tekniska 
dokumentationen, inte enbart av den undersökning som används, utan av alla 
undersökningar som ger större anledning till oro än den undersökning som används. 
Om alla undersökningar av ämnet tyder på att det inte är förknippat med några faror, 
skall en övergripande utvärdering av validiteten av alla undersökningarna göras.
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3.2. Steg 2: Klassificering och märkning
3.2.1. Lämplig klassificering och märkning framtagen enligt föreskrifterna i direktiv 

67/548/EEG skall tillhandahållas och motiveras.

3.2.2. Om det på grundval av tillgängliga data inte går att avgöra huruvida ett ämne skall 
klassificeras för en viss endpoint skall registranten ange och motivera den åtgärd som 
vidtagits eller det beslut som fattats som en följd av detta.

3.3. Bestämning av uppskattad nolleffektkoncentration
3.3.1. Med utgångspunkt i tillgängliga data skall PNEC fastställas för varje del av miljön. 

PNEC kan beräknas genom att en lämplig osäkerhetsfaktor tillämpas på de 
effektvärden (t.ex. LC50 eller NOEC) som erhållits genom tester på organismer. En 
osäkerhetsfaktor uttrycker skillnaden mellan de effektvärden som erhållits för ett 
begränsat antal arter genom laboratorieförsök och PNEC för den berörda delen av 
miljön1. 

3.3.2. Om det inte är möjligt att uppskatta PNEC skall detta klart anges tillsammans med en 
fullständig motivering.

4. PBT- OCH VPVB-BEDÖMNING

4.0. Inledning
4.0.1. Syftet med PBT- och vPvB-bedömningen är att avgöra om ämnet uppfyller 

kriterierna i bilaga XII och, om så är fallet, karakterisera de möjliga utsläppen av 
ämnet. En farobedömning i enlighet med avsnitten 1 och 3 i denna bilaga, som 
behandlar alla långsiktiga effekter och som omfattar en uppskattning av den 
långsiktiga exponeringen av människor och miljö i enlighet med avsnitt 5 
(Exponeringsbedömning) steg 2 (Uppskattning av exponeringen), kan inte utföras 
med tillräcklig tillförlitlighet för ämnen som uppfyller PBT- och vPvB-kriterierna. 
Det krävs i detta fall en separat PBT- och vPvB-bedömning.

4.0.2. PBT- och vPvB-bedömningen skall baseras på all den information som har lämnats 
som en del av den tekniska dokumentationen. Om den tekniska dokumentationen för 
en eller flera endpoints endast omfattar den information som krävs i bilagorna V och 
VI skall registranten överväga huruvida det är nödvändigt att ta fram ytterligare 
information för att uppfylla syftet med PBT- och vPvB-bedömningen.

4.0.3. PBT- och vPvB-bedömningen skall omfatta följande två steg, vilka tydligt skall 
anges i del C avsnitt 7 i kemikaliesäkerhetsrapporten:
Steg 1: Jämförelse med kriterierna.

Steg 2: Karakterisering av utsläpp.
Bedömningen skall också sammanfattas under rubrik 12 i säkerhetsdatabladet.

4.1. Steg 1: Jämförelse med kriterierna
Denna del av PBT- och vPvB-bedömningen skall omfatta en jämförelse mellan tillgängliga 
data och de kriterier som anges i bilaga XII samt en angivelse av huruvida ämnet uppfyller 

  
1 I allmänhet gäller att graden av osäkerhet och osäkerhetsfaktorn minskar när antalet försöksdata ökar 

och försöken pågår under en längre tid. En osäkerhetsfaktor på 1 000 används vanligen för det lägsta av 
de tre LC50- eller EC50-värdena som erhållits genom korttidsförsök på arter som representerar olika 
trofiska nivåer och en faktor på 10 för det lägsta av tre NOEC-värden som erhållits genom långtidsförsök 
på arter som representerar olika trofiska nivåer.
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kriterierna eller inte. Om tillgängliga data inte räcker för att avgöra huruvida ämnet uppfyller 
kriterierna i bilaga XII, skall andra fakta som ger anledning till motsvarande oro beaktas i 
varje enskilt fall.

4.2. Steg 2: Karakterisering av utsläpp
Om ämnet uppfyller kriterierna skall en karakterisering av utsläppen göras, vilken skall 
omfatta de relevanta delarna av den exponeringsbedömning som beskrivs i avsnitt 5. Den 
skall i synnerhet innehålla en uppskattning av de mängder av ämnet som släpps ut till olika 
delar av miljön vid all verksamhet som bedrivs av tillverkaren eller importören och alla 
identifierade användningar, och en identifiering av olika vägar via vilka människor och miljön 
exponeras för ämnet.

5. EXPONERINGSBEDÖMNING

5.0. Inledning
Syftet med exponeringsbedömningen är att göra en kvantitativ eller kvalitativ uppskattning av 
den dos eller koncentration av ämnet som människor eller miljön kan komma att bli 
exponerad för. Exponeringsbedömningen skall omfatta följande två steg, vilka tydligt skall 
anges i kemikaliesäkerhetsrapporten:
Steg 1: Framtagning av exponeringsscenarier.

Steg 2: Uppskattning av exponeringen.
Om nödvändigt skall bedömningen också sammanfattas i en bilaga till säkerhetsdatabladet i 
enlighet med artikel 29.

5.1. Steg 1: Framtagning av exponeringsscenarier
5.1.1. Exponeringsscenarier skall tas fram för tillverkning i gemenskapen, för tillverkarens 

och importörens egen användning och för alla identifierade användningar. Ett 
exponeringsscenario är en uppsättning villkor som beskriver hur ämnet tillverkas 
eller används under sin livscykel och hur tillverkaren eller importören kontrollerar, 
eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera, exponeringen av 
människor och miljön. Dessa exponeringsscenarier kan allt efter behov vara 
omfattande eller specifika. Exponeringsscenariot skall redovisas under relevant 
rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten och sammanfattas i en bilaga till 
säkerhetsdatabladet med användning av en lämplig kort titel som kortfattat beskriver 
användningen. Ett exponeringsscenario skall, i förekommande fall, i synnerhet 
omfatta en beskrivning av följande:

– De processer som tillverkaren använder vid produktionen och, i förekommande fall, 
eventuell vidare bearbetning och användning av tillverkaren eller importören, 
inklusive uppgifter om den fysikaliska form i vilken ämnet tillverkas, bearbetas 
och/eller används.

– De processer som utnyttjas vid den identifierade användning av ämnet som planeras 
av tillverkaren eller importören, inklusive uppgifter om den fysikaliska form i vilken 
ämnet bearbetas och/eller används.

– De riskhanteringsåtgärder som tillverkaren eller importören vidtagit för att minska 
människors (även arbetstagare och konsumenter) och miljöns exponering för ämnet 
eller för att undvika sådan exponering.

– De riskhanteringsåtgärder som tillverkaren eller importören rekommenderar att 
nedströmsanvändare skall vidta för att minska människors (även arbetstagare och 
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konsumenter) och miljöns exponering för ämnet eller för att undvika sådan 
exponering.

– De avfallshanteringsåtgärder som tillverkaren eller importören vidtagit och de 
avfallshanteringsåtgärder som nedströmsanvändare eller konsumenter 
rekommenderas att vidta för att minska människors och miljöns exponering för 
ämnet vid bortskaffande och/eller återvinning av avfall eller för att undvika sådan 
exponering.

– Arbetstagarnas aktiviteter i samband med processerna samt exponeringens 
varaktighet och frekvens.

– Konsumenters aktiviteter samt exponeringens varaktighet och frekvens.
– Varaktighet och frekvens vid utsläpp av ämnet till olika delar av miljön och till 

avloppsreningssystem samt utspädningen i den mottagande miljön.
5.1.2. När bedömningen skall användas för en tillståndsansökan avseende en specifik 

användning behöver exponeringsscenarier endast tas fram för dessa användningar 
och för motsvarande steg i livscykeln.

5.2. Steg 2: Uppskattning av exponeringen
5.2.1. Exponeringen skall uppskattas för varje exponeringsscenario som tas fram och skall 

redovisas under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten. Den skall om 
nödvändigt sammanfattas i en bilaga till säkerhetsdatabladet i enlighet med 
artikel 29. Uppskattningen av exponeringen består av tre steg: 1) uppskattning av 
utsläppen, 2) kemikaliers öde och spridningsvägar, och 3) uppskattning av 
exponeringsnivåer. 

5.2.2. Vid uppskattning av exponeringen skall utsläppen under alla relevanta delar av 
ämnets livscykel beaktas, under antagande av att de riskhanteringsåtgärder som 
beskrivs i exponeringsscenariot har vidtagits. 

5.2.3. En karakterisering av möjliga nedbrytnings-, omvandlings- eller reaktionsprocesser 
och en uppskattning av ämnets spridning och öde i miljön skall genomföras. 

5.2.4 En uppskattning av exponeringsnivåerna skall göras för alla befolkningsgrupper 
(arbetstagare, konsumenter och människor som exponeras indirekt via miljön) och 
för delar av miljön vars exponering är känd eller rimligen förutsebar. Varje relevant 
exponeringsväg för människor (inandning, intag via munnen eller huden och en 
kombination av alla relevanta exponeringsvägar) skall behandlas. Vid denna 
uppskattning skall hänsyn tas till exponeringens variation i tid och rum. Vid 
uppskattningen av exponeringen skall särskilt följande beaktas:

– Korrekt uppmätta, representativa exponeringsdata.

– Betydande föroreningar och tillsatser i ämnet.
– Den mängd av ämnet som tillverkas och/eller importeras.

– Mängden för varje identifierad användning.
– Inneslutningsgraden.

– Ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper.
– Omvandlings- och/eller nedbrytningsprodukter.

– Troliga exponeringsvägar och absorptionspotential hos människor.
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– Troliga utsläppsvägar och spridning i miljön samt nedbrytning och/eller omvandling 
(se även avsnitt 3 steg 1).

5.2.5 Om det finns korrekt uppmätta, representativa exponeringsdata, skall särskild fästas 
vid dessa data vid exponeringsbedömningen. Lämpliga modeller kan användas för att 
uppskatta exponeringsnivåerna. Hänsyn kan även tas till relevanta data från 
undersökning av ämnen med liknande användning och liknande exponeringsmönster 
eller liknande egenskaper.

6. RISKKARAKTERISERING

6.1 Riskkarakteriseringen skall göras för varje exponeringsscenario och skall redovisas 
under relevant rubrik i kemikaliesäkerhetsrapporten.

6.2 Vid riskkarakteriseringen beaktas befolkningsgrupper (som exponeras som
arbetstagare, konsumenter eller indirekt via miljön och, i förekommande fall, en 
kombination av dessa) och delar av miljön vars exponering är känd eller rimligen 
förutsebar, under antagande av att de riskhanteringsåtgärder som beskrivs i 
exponeringsscenariot i föregående avsnitt har vidtagits. Dessutom skall ämnets totala 
miljörisk granskas genom en integrering av resultaten för alla relevanta delar av 
miljön och alla relevanta utsläppskällor.

6.3 Riskkarakteriseringen består av
– en jämförelse av exponeringen av varje befolkningsgrupp som exponeras för eller 

kan förväntas komma att exponeras för ämnet med lämpliga uppskattade 
nolleffektnivåer,

– en jämförelse mellan de uppskattade koncentrationerna i varje del av miljön och 
PNEC, och

– en bedömning av sannolikheten för att en händelse inträffar på grund av ämnets 
fysikalisk-kemiska egenskaper, och sannolikheten för att denna händelse är allvarlig.

6.4 För ett visst exponeringsscenario kan exponeringen av människor och miljön anses 
vara tillräckligt kontrollerad om 

– de exponeringsnivåer som uppskattas i avsnitt 6.2 inte överskrider de värden på 
DNEL eller PNEC som fastställts i avsnitt 1 respektive 3, och

– sannolikheten för att en händelse inträffar beroende på ämnets fysikalisk-kemiska 
egenskaper enligt avsnitt 2, och sannolikheten för att denna händelse är allvarlig, är 
försumbar.

6.5 För de effekter på människor och de delar av miljön för vilka det inte var möjligt att 
fastställa någon DNEL eller PNEC, skall det vid genomförandet av 
exponeringsscenariot göras en kvantitativ bedömning av sannolikheten för att 
effekterna undviks.
För ämnen som uppfyller PBT- och vPvB-kriterierna skall tillverkare eller 
importörer använda den information som erhållits i avsnitt 5 steg 2 när de vid sin 
anläggning genomför riskhanteringsåtgärder som minimerar exponeringen av 
människor och miljön, och när de rekommenderar nedströmsanvändare att vidta 
sådana åtgärder. 

7. KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTEN

Kemikaliesäkerhetsrapporten skall omfatta följande rubriker:
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MALL FÖR KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTEN

DEL A
1. SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSÅTGÄRDER

2. FÖRSÄKRAN OM ATT RISKHANTERINGSÅTGÄRDER VIDTAS

3. FÖRSÄKRAN OM ATT INFORMATION OM RISKHANTERINGSÅTGÄRDER VIDAREBEFORDRAS

DEL B
1. IDENTIFIERING AV ÄMNET OCH FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

2. KLASSIFICERING OCH MÄRKNING

3. ÄMNETS ÖDE I MILJÖN

3.1. Nedbrytning

3.2. Spridning i miljön

3.3. Bioackumulering

DEL C
1. BEDÖMNING AV HÄLSOFARA

1.1. Toxikokinetik, metabolism och spridning

1.2. Akut toxicitet

1.3. Irritation

1.3.1. Hud

1.3.2. Ögon

1.3.3. Luftvägar

1.4. Frätande egenskaper

1.5. Allergiframkallande egenskaper

1.5.1. Hud

1.5.2. Luftvägar

1.6. Toxicitet vid upprepad dosering

1.7. Mutagenitet

1.8. Cancerogenitet

1.9. Reproduktionstoxicitet

1.9.1. Effekter på fortplantningen

1.9.2. Fosterskadande effekter

1.10 Andra effekter

2. FYSIKALISK-KEMISK FAROBEDÖMNING

2.1. Explosivitet
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MALL FÖR KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTEN

2.2. Brandfarlighet

2.3. Oxidationspotential

3. BEDÖMNING AV MILJÖFARA

3.1. Vattenmiljö (inklusive sediment)

3.2. Landmiljö

3.3. Luft

3.4. Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk

4. PBT- OCH VPVB-BEDÖMNING

5. EXPONERINGSBEDÖMNING

5.1. [Rubrik på exponeringsscenario 1]

5.2.1. Exponeringsscenario

5.2.2. Exponeringsbedömning

5.2. [Rubrik på exponeringsscenario 2]

5.3.1. Exponeringsscenario

5.3.2. Exponeringsbedömning

osv.

6. RISKKARAKTERISERING

6.1. [Rubrik på exponeringsscenario 1]

6.1.1. Hälsorisker

6.1.1.1. Arbetstagare

6.1.1.2. Konsumenter

6.1.1.3. Människor som kan exponeras indirekt via miljön

6.1.2. Miljörisker

6.1.2.1. Vattenmiljö (inklusive sediment)

6.1.2.2. Landmiljö

6.1.2.3. Luft

6.1.2.4. Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk

6.2. [Rubrik på exponeringsscenario 2]

6.2.1. Hälsorisker

6.2.1.1. Arbetstagare

6.2.1.2. Konsumenter

6.2.1.3. Människor som kan exponeras indirekt via miljön

6.2.2. Miljörisker
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MALL FÖR KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTEN

6.2.2.1. Vattenmiljö (inklusive sediment)

6.2.2.2. Landmiljö

6.2.2.3. Luft

6.2.2.4. Mikrobiologisk aktivitet i avloppsreningsverk

osv.

6.x. Total exponering (kombination av alla relevanta utsläppskällor)

6.x.1 Människors hälsa (kombination av alla exponeringsvägar)

6.x.1.1
6.x.2 Miljö (kombination av alla utsläppskällor)

6.x.2.1
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BILAGA Ia
ANVISNINGAR OM SAMMANSTÄLLNINGEN AV SÄKERHETSDATABLAD

I den här bilagan fastställs de krav som ställs på ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls för 
ett ämne eller en beredning i enlighet med artikel 29. Säkerhetsdatabladet är ett sätt att 
förmedla viktig information från den relevanta kemikaliesäkerhetsrapporten nedåt i 
distributionskedjan till den omedelbara nedströmsanvändaren. Informationen i 
säkerhetsdatabladet skall överensstämma med informationen i kemikaliesäkerhetsrapporten, 
om en sådan krävs. Om en kemikaliesäkerhetsrapport har utarbetats skall de relevanta 
exponeringsscenarierna ingå i en bilaga till säkerhetsdatabladet, så att det blir lättare att 
hänvisa till dem under de olika rubrikerna i säkerhetsdatabladet.
Syftet med denna bilaga är att se till att de obligatoriska avsnitten enligt artikel 29 innehåller 
enhetlig och riktig information, och att de resulterande säkerhetsdatabladen gör det möjligt för 
användare att vidta nödvändiga åtgärder till skydd för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och 
till skydd för miljön.
Information i säkerhetsdatabladen skall också uppfylla kraven i rådets direktiv 98/24/EG om 
skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i 
arbetet2. Säkerhetsdatabladen skall i synnerhet ge arbetsgivaren möjlighet att avgöra om det 
förekommer några farliga kemiska agenser på arbetsplatsen och bedöma alla risker för 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa som kan uppstå vid användningen.

Informationen i säkerhetsdatabladet måste vara kortfattad och tydlig. Säkerhetsdatabladet 
skall utarbetas av en kompetent person som skall ta hänsyn till användarkretsens särskilda 
behov, så långt detta är känt. De som släpper ut ämnen och beredningar på marknaden skall 
försäkra sig om att de kompetenta personerna har genomgått lämplig utbildning inklusive 
fortbildning.
För beredningar som inte klassificeras som farliga, men för vilka det krävs ett 
säkerhetsdatablad enligt artikel 30, skall det under varje rubrik lämnas information som står i 
proportion till beredningens farlighet.

Ytterligare information kan i vissa fall vara nödvändig beroende på ämnenas och 
beredningarnas många olika egenskaper. Om det i andra fall visar sig att information om vissa 
egenskaper saknar betydelse eller inte kan lämnas av tekniska skäl, skall anledningen till detta 
klart anges under varje rubrik. Information skall lämnas om varje farlig egenskap. Om det 
uppges att en viss farlig egenskap inte förekommer, måste tydlig skillnad göras mellan fall där 
det saknas information och fall där det föreligger negativa testresultat.

Ange utgivningsdag för säkerhetsdatabladet på första sidan. När ett säkerhetsdatablad har 
omarbetats, skall mottagaren underrättas om ändringarna. 

Anmärkning:
Säkerhetsdatablad krävs också för vissa särskilda ämnen och beredningar (t.ex. metaller i 
massiv form, legeringar, komprimerade gaser) som anges i kapitlen 8 och 9 i bilaga VI till 
direktiv 67/548/EEG och som omfattas av undantag när det gäller märkning.

  
2 EGT L 131, 5.5.1998, s.11.
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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Namnet på ämnet eller beredningen
Den benämning som används för identifiering skall vara identisk med den som anges i 
märkningen enligt bilaga VI till direktiv 67/548/EEG.
För ämnen som omfattas av registreringsplikten skall benämningen överensstämma med den 
som används vid registreringen, och det registreringsnummer som tilldelats enligt artikel 18.1 
i denna förordning skall också anges.

Andra sätt att identifiera ämnet eller beredningen kan också anges.

1.2. Användning av ämnet eller beredningen
Ange ämnets eller beredningens användningsområden i den mån de är kända. Där många 
olika användningsområden är möjliga, behöver bara de viktigaste eller vanligaste anges. Ge i 
så fall en kort beskrivning av den faktiska funktionen, exempelvis flamskydd, antioxidant osv.
Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall säkerhetsdatabladet omfatta information om 
alla identifierade användningar som är relevanta för mottagaren av säkerhetsdatabladet. 
Denna information skall överensstämma med de identifierade användningar och 
exponeringsscenarier som omfattas av bilagan till säkerhetsdatabladet.

1.3. Namnet på bolaget/företaget
Ange namnet på den person (tillverkare, importör eller distributör)som ansvarar för att ämnet 
eller beredningen släpps ut på marknaden i gemenskapen. Ange dennes fullständiga adress 
och telefonnummer.
Om denna person inte är etablerad i den medlemsstat där ämnet eller beredningen släpps ut på 
marknaden, ange dessutom om möjligt fullständig adress och telefonnummer till den person 
som är ansvarig i medlemsstaten i fråga.

För registranter skall den angivna personen överensstämma med den information om 
tillverkarens eller importörens identitet som lämnats i registreringsunderlaget.

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Ange förutom ovannämnda information ett telefonnummer för nödsituationer till företaget 
och/eller det officiella rådgivande organet (som kan vara det organ som skall ta emot 
uppgifter i hälsofrågor enligt artikel 17 i direktiv 1999/45/EG).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Ange ämnets eller beredningens klassificering i enlighet med klassificeringsreglerna i 
direktiven 67/548/EEG respektive 1999/45/EG. Ange tydligt och kortfattat ämnets eller 
beredningens farliga egenskaper för människor och miljön.

Gör tydlig åtskillnad mellan beredningar som klassificeras som farliga och sådana som inte 
klassificeras som farliga enligt direktiv 1999/45/EG.

Beskriv de viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna, hälso- och miljöeffekterna samt 
de symptom som kan uppkomma vid användning och vid sådan möjlig felaktig användning av 
ämnet eller beredningen som rimligen kan förutses.
Det kan vara nödvändigt att ange andra faror, såsom dammbildning, kvävningsrisk, 
förfrysningsrisk eller inverkan på miljön, exempelvis faror för jordlevande organismer, som 
inte föranleder klassificering men eventuellt bidrar till produktens farlighet i stort.

Den information som står på etiketten skall anges under rubrik 15.
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Ämnets klassificering skall överensstämma med den klassificering som lämnats till 
klassificerings- och märkningsregistret enligt avdelning X.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Den lämnade informationen skall göra det möjligt för mottagaren att lätt identifiera de farliga 
egenskaperna hos beredningens beståndsdelar. Själva beredningens farlighet skall anges under 
rubrik 3.
3.1. Det är inte nödvändigt att ange den fullständiga sammansättningen (de ingående 

ämnenas beskaffenhet och koncentration), men det kan vara till hjälp att allmänt 
beskriva beståndsdelarna och deras koncentration.

3.2. För en beredning som klassificeras som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
följande ämnen anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall:

i) Ämnen som är miljö- eller hälsofarliga enligt direktiv 67/548/EEG, om de 
ingår i koncentrationer som är lika med eller högre än den lägre av

- de koncentrationer som anges i tabellen i artikel 3.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 1999/45/EG, eller

- de koncentrationsgränser som anges i bilaga I till rådets 
direktiv 67/548/EEG, eller

- de koncentrationsgränser som anges i del B av bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, eller

- de koncentrationsgränser som anges i del B av bilaga III till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, eller

- de koncentrationsgränser som anges för en viss förutfastställd post i det 
klassificerings- och märkningsregister som inrättas enligt avdelning X. 

ii) Ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på 
arbetsplatsen och som inte redan omfattas av punkt i.

3.3. För en beredning som inte klassificeras som farlig enligt direktiv 1999/45/EG skall 
följande ämnen anges, med uppgift om koncentration eller koncentrationsintervall, 
om de ingår i en individuell koncentration som är ≥ 1 viktprocent för icke gasformiga 
beredningar och ≥ 0,2 volymprocent för gasformiga beredningar:

– Ämnen som är hälso- eller miljöfarliga enligt direktiv 67/548/EEG3.

– Ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
3.4. Klassificeringen (enligt artiklarna 4 och 6 i direktiv 67/548/EEG eller bilaga I till det 

direktivet) av de ämnen som avses ovan skall anges tillsammans med de farokoder 
och R-fraser som tilldelats med hänsyn till fysikalisk-kemisk farlighet och farlighet 
för hälsa och miljö. R-frasernas fullständiga lydelse behöver inte skrivas ut här, men 
hänvisning skall ges till rubrik 16, där den fullständiga ordalydelsen av varje R-fras 
skall anges.

  
3 Om den person som är ansvarig för att beredningen släpps ut på marknaden kan styrka att uppgiften i säkerhetsdatabladet om den 

kemiska identiteten hos ett ämne som uteslutande är klassificerat som: - irriterande, med undantag av beredningar som tilldelas 
R41, eller irriterande i kombination med en eller flera av de övriga egenskaper som anges i artikel 10.2.3.4 i direktiv 1999/45/EG, 
eller; - hälsoskadligt i kombination med en eller flera av de egenskaper som anges i artikel 10.2.3.4 i direktiv 1999/45/EG och 
som uteslutande har akut dödliga effekter,hotar konfidentialiteten hos personens immaterialrätt, får denna person i enlighet med 
bestämmelserna i del B av bilaga VI till direktiv 1999/45/EG hänvisa till ämnet genom ett namn som identifierar de viktigaste 
funktionella kemiska grupperna, eller genom ett alternativt namn.
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3.5. Ange namnen på de ämnen som anges ovan och deras Einecs- eller Elincs-nummer i 
enlighet med direktiv 67/548/EEG. Det kan också vara till hjälp att ange ämnenas 
CAS-nummer och IUPAC-namn om dessa finns tillgängliga. För de ämnen som anges 
med att generiskt namn, i enlighet med artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller 
fotnoten till punkt 3.3 i denna bilaga, krävs ingen exakt kemisk identifikation. Det 
registreringsnummer som tilldelats enligt artikel 18.1 i denna förordning skall också 
anges för varje ämne som omfattas av registreringsplikten.

3.6. Om vissa ämnens identitet skall behandlas konfidentiellt enligt bestämmelserna i 
artikel 15 i direktiv 1999/45/EG eller fotnoten till punkt 3.3 i denna bilaga, skall 
deras kemiska egenskaper beskrivas så att en säker hantering kan garanteras. Det 
namn som används skall vara detsamma som det som fastställs vid tillämpningen av 
de ovannämnda förfarandena.
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4. FÖRSTA HJÄLPEN
Beskriv åtgärder för första hjälpen.
Ange först om omedelbar medicinsk behandling krävs.

Informationen om första hjälpen skall vara kort och lätt att förstå för den drabbade, 
kringstående och den personal som skall vidta hjälpåtgärder. Symptom och effekter skall 
sammanfattas kort. Instruktionerna skall ange vad som skall göras på platsen i händelse av en 
olycka och om fördröjda effekter kan förväntas efter exponering.

Dela upp informationen efter olika exponeringsvägar. Således skall inandning, kontakt med 
hud eller ögon och förtäring behandlas under skilda underrubriker.

Ange om läkarhjälp krävs eller rekommenderas.
För vissa ämnen eller beredningar kan det vara viktigt att påpeka att särskilda hjälpmedel 
skall finnas på arbetsplatsen för omedelbar specialbehandling.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Ange vad som krävs för att bekämpa en brand som orsakats av ämnet eller beredningen eller 
som uppstår i dess närhet, med uppgifter om

– lämpliga släckmedel,
– släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl,

– särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller beredningen i sig eller av 
förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand,

– särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA SPILL/UTSLÄPP
Beroende på ämnet eller beredningen kan information behövas i följande avseenden:
– Personliga skyddsåtgärder

exempelvis avlägsnande av antändningskällor, tillgång till tillfredsställande 
ventilation/andningsskydd, begränsning av damm, förhindrande av kontakt med hud 
och ögon.

– Miljöskyddsåtgärder

exempelvis förhindrande av att produkten når avlopp, yt- eller grundvatten och mark, 
eventuellt behov av att varna befolkningen i grannskapet.

– Rengöringsmetoder
exempelvis användning av absorberande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindare, 
universalbindare, sågspån osv.), reduktion av gaser/ånga med vatten, utspädning.
Beakta även behovet av upplysningar av typen: "använd aldrig...", "neutralisera 
med...".

Anmärkning:
Hänvisa i tillämpliga fall till rubrikerna 8 och 13.
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7. HANTERING OCH LAGRING
Anmärkning:
Informationen i detta avsnitt skall hänföra sig till skyddet för hälsa, säkerhet och miljö. 
Uppgifterna skall hjälpa arbetsgivaren att utforma arbetsmetoderna och organisationen i 
enlighet med artikel 5 i direktiv 98/24/EG.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport eller registrering skall informationen i detta 
avsnitt överensstämma med den information som lämnas för de identifierade användningar 
och exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.

7.1. Hantering
Ange försiktighetsmått för säker hantering inklusive råd om tekniska åtgärder såsom 
inneslutning, lokal och allmän ventilation, åtgärder för att förhindra bildandet av aerosoler 
och damm, uppkomsten av brand samt miljöskyddsåtgärder (t.ex. användning av filter eller 
skrubber för avgasrening, användning i invallade områden, åtgärder för uppsamling och 
bortskaffande av spill, osv.). Ange vidare särskilda krav eller regler som gäller ämnet eller 
beredningen (t.ex. metoder eller utrustning som rekommenderas eller inte är tillåtna), med en 
kort beskrivning i tillämpliga fall.

7.2. Lagring
Ange vad som krävs för säker lagring, t.ex. särskild utformning av lagerlokaler eller 
lagringskärl (inklusive skyddsväggar och ventilation), oförenliga material, lagringsbetingelser 
(temperatur- och luftfuktighetsgräns/intervall, ljus, inert gas osv.), särskild elektrisk 
utrustning och förhindrande av statisk elektricitet.

Lämna vid behov råd om kvantitetsgränser vid lagring. Ange alla särskilda krav, t.ex. den 
materialtyp som skall användas i förpackningar/behållare för ämnet eller beredningen.

7.3. Specifika användningsområden
När det gäller slutprodukter avsedda för identifierade användningar, skall 
rekommendationerna syfta till användningarna i fråga och vara detaljerade och praktiskt 
genomförbara. Om möjligt skall referens ges till industri- eller sektorsspecifik vägledning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA
SKYDDSÅTGÄRDER

8.1. Gränsvärden för exponering
Ange vad som behöver övervakas enligt gällande regler, inbegripet gränsvärden för 
exponering på arbetsplatsen och/eller biologiska gränsvärden. Värdena skall anges för de 
medlemsstater där ämnet eller beredningen släpps ut på marknaden. Informera om aktuella 
rekommenderade övervakningsförfaranden.
Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall de relevanta DNEL och PNEC för ämnet 
lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet.
När det gäller beredningar, är det lämpligt att ange värden för de beståndsdelar som måste 
anges i säkerhetsdatabladet enligt rubrik 3.

8.2. Begränsning av exponeringen
I detta dokument avses med begränsning av exponeringen samtliga särskilda skyddsåtgärder 
och förebyggande åtgärder som skall vidtas under användningen för att reducera 
arbetstagarnas och miljöns exponering till ett minimum.
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8.2.1. Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen
Denna information kommer att användas av arbetsgivaren för att bedöma vilka risker som 
ämnet eller beredningen utgör för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i enlighet med artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG. Enligt det direktivet skall arbetsgivaren utforma lämpliga arbetsprocesser 
och tekniska kontrollåtgärder, använda ändamålsenlig utrustning och material, tillämpa 
gemensamma skyddsåtgärder vid exponeringskällan och tillämpa individuella skyddsåtgärder, 
t.ex. personlig skyddsutrustning. Ange därför lämplig information om sådana åtgärder för att 
möjliggöra en korrekt riskbedömning enligt artikel 4 i direktiv 98/24/EG. Denna information 
skall komplettera den som ges enligt rubrik 7.1.

Om personlig skyddsutrustning behövs, ange i detalj den utrustning som ger ett tillräckligt 
och lämpligt skydd. Beakta rådets direktiv 89/686/EEG4 och hänvisa till relevanta CEN-
standarder.
Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall en sammanfattning av de 
riskhanteringsåtgärder som behöver vidtas för att på ett lämpligt sätt begränsa arbetstagares 
exponering för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till 
säkerhetsdatabladet.
8.2.1.1. Andningsskydd

När det gäller farliga gaser, ångor eller damm, ange vilken typ av skyddsutrustning som skall 
användas, t.ex. tryckluftsapparat, lämpliga ansiktsmasker och filter.

8.2.1.2. Handskydd
Ange tydligt vilken typ av handskar som skall användas vid hantering av ämnet eller 
beredningen:
– Typ av material.

– Handskmaterialets genombrottstid med hänsyn tagen till hudexponeringens mängd 
och varaktighet.

Ange vid behov eventuella ytterligare handskyddsåtgärder.
8.2.1.3. Ögonskydd

Ange vilken typ av ögonskydd som krävs, t.ex. skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
8.2.1.4. Hudskydd

Om det är nödvändigt att skydda någon annan kroppsdel än händerna, ange vilken typ av 
skyddsutrustning som krävs, t.ex. förkläde, skyddsskor eller hel skyddsdräkt. Ange vid behov 
eventuella ytterligare hudskyddsåtgärder och särskilda hygieniska åtgärder.
8.2.2. Begränsning av miljöexponeringen
Ge den information som krävs för att arbetsgivaren skall kunna uppfylla sina skyldigheter 
enligt gemenskapens gällande miljöskyddslagstiftning.

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall en sammanfattning av de 
riskhanteringsåtgärder som behöver vidtas för att på ett lämpligt sätt begränsa miljöns 
exponering för ämnet lämnas för de exponeringsscenarier som anges i bilagan till 
säkerhetsdatabladet.

  
4 EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Ge all relevant information om ämnet eller beredningen för att möjliggöra att lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas, särskilt den information som anges under rubrik 9.2. Informationen i 
detta avsnitt skall överensstämma med den information som lämnas i registreringsunderlaget, 
när registrering krävs.

9.1. Allmänna upplysningar
Utseende
Ange ämnets eller beredningens aggregationstillstånd (fast form, vätska eller gas) och färg vid 
leveransen.

Lukt
Ge en kort beskrivning av eventuellt märkbar lukt.

9.2. Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation
pH-värde
Ange ämnets eller beredningens pH-värde vid leverans eller i vattenlösning. Ange i det senare 
fallet även koncentrationen.

Kokpunkt/kokpunktsintervall:
Flampunkt:
Brandfarlighet (fast form, gas):
Explosiva egenskaper:
Oxidationsegenskaper:
Ångtryck:
Relativ densitet:
Löslighet:
Löslighet i vatten:
Löslighet i fett (lösningsmedel – olja skall anges):
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:
Viskositet:
Ångdensitet:
Avdunstningshastighet:

9.3. Annan information
Ange andra viktiga skyddsparametrar, t.ex. blandbarhet, konduktivitet, 
smältpunkt/smältpunktsintervall, explosionsgrupp (användbar i samband med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG5 och termisk tändtemperatur.

Anmärkning 1
Ovanstående egenskaper skall bestämmas enligt specifikationerna i del A i bilaga X eller med 
andra jämförbara metoder.

  
5 EGT L100, 19.4.1994 s. 1.
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Anmärkning 2
I fråga om beredningar skall informationen normalt avse själva beredningens egenskaper. Om 
det uppges att en viss farlig egenskap inte förekommer, måste tydlig skillnad göras mellan fall 
där det saknas information och fall där det föreligger negativa testresultat. Där det anses 
nödvändigt att informera om vissa beståndsdelars egenskaper, ange tydligt vad uppgifterna 
refererar till.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Ange ämnets eller beredningens stabilitet och risken för farliga reaktioner under särskilda 
användningsförhållanden och vid utsläpp i miljön.

10.1. Förhållanden som skall undvikas
Ange förhållanden som kan orsaka farliga reaktioner, t.ex. temperatur, tryck, ljus eller stötar, 
helst med en kortfattad beskrivning.

10.2. Material som skall undvikas
Ange alla ämnen som kan orsaka farliga reaktioner, t.ex. vatten, luft, syror, baser eller 
oxidationsmedel, helst med en kortfattad beskrivning.

10.3. Farliga sönderdelningsprodukter
Ange vilka farliga produkter som bildas i riskabel mängd vid sönderdelning.

Anmärkning:
Ange särskilt

– behovet av stabilisatorer och närvaron av sådana i produkten,
– risken för en farlig exoterm reaktion,

– om säkerhetsaspekterna påverkas av att ämnets eller beredningens fysikaliska 
tillstånd förändras,

– eventuella farliga sönderdelningsprodukter som bildas vid kontakt med vatten,
– om nedbrytning kan ske till instabila produkter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Detta avsnitt avser behovet av en kortfattad men fullständig och lättförståelig beskrivning av 
de skilda toxikologiska (hälso)effekter som kan framkallas om användaren kommer i kontakt 
med ämnet eller beredningen.

Informationen skall omfatta hälsofarliga effekter vid exponering för ämnet eller beredningen, 
grundade på t.ex. testdata och erfarenhet. Informationen skall också i förekommande fall 
omfatta fördröjda, omedelbara och kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering, t.ex. 
allergiframkallande egenskaper, narkotisk verkan, cancerframkallande egenskaper, 
mutagenitet och reproduktionstoxicitet (fosterutveckling och fertilitet). Den skall också 
omfatta olika exponeringsvägar (inandning, förtäring, kontakt med hud och ögon) och 
beskriva de symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska 
egenskaper.

Med beaktande av den information som redan lämnats under rubrik 3, 
"Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar", kan det vara nödvändigt att nämna särskilda 
hälsoeffekter som härrör från vissa ämnen i beredningen.
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Informationen i detta avsnitt skall överensstämma med den information som lämnas i 
registreringsunderlaget, när registrering krävs, och/eller i en kemikaliesäkerhetsrapport när 
sådan krävs, och skall ge information om följande grupper av möjliga effekter:

– Toxikokinetik, metabolism och distribution.
– Akuta effekter (akut toxicitet, irritation och korrosivitet).

– Allergiframkallande egenskaper.
– Toxicitet vid upprepad dosering.

– CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper).
För ämnen som omfattas av registreringsplikten skall en sammanfattning av den information 
som sammanställts enligt bilagorna VI–IX till denna förordning ingå. Informationen skall 
också omfatta resultatet av jämförelsen av tillgängliga data med de kriterier som anges i 
direktiv 67/548/EEG för CMR-ämnen i kategori 1 och 2, enligt punkt 1.3.1 i bilaga I.

12. EKOLOGISK INFORMATION
Beskriv ämnets eller beredningens tänkbara effekter, uppträdande och öde i luft, vatten eller 
mark. Lämna relevanta testdata (t.ex. LC50 fisk ≤1 mg/l) när de finns tillgängliga.
Informationen i detta avsnitt skall överensstämma med den information som lämnas i 
registreringsunderlaget, när registrering krävs, och/eller i en kemikaliesäkerhetsrapport när 
sådan krävs.

Beskriv de egenskaper som främst kan leda till miljöpåverkan, med beaktande av ämnets eller 
beredningens art och möjliga användningsområden. Information av samma slag skall även
lämnas för farliga produkter som uppstår vid nedbrytning av ämnen och beredningar. Detta 
kan omfatta följande:

12.1. Ekotoxicitet
Ange relevanta tillgängliga uppgifter om akut och kronisk toxicitet i vattenmiljö för fisk, 
skaldjur, alger och andra vattenlevande växter. Lämna även tillgängliga uppgifter om 
toxiciteten för jordlevande mikro- och makroorganismer och för andra ur miljösynpunkt 
relevanta organismer, såsom fåglar, bin och växter. Om ämnet eller beredningen har en 
hämmande inverkan på mikroorganismers aktivitet, skall möjlig påverkan på 
avloppsreningsverk nämnas.
För ämnen som omfattas av registreringsplikten skall en sammanfattning av den information 
som sammanställts enligt bilagorna VI–IX till denna förordning ingå.

12.2. Rörlighet
Ange ämnets eller, när det gäller beredningar, de relevanta beståndsdelarnas6 potential att 
spridas till grundvattnet eller långt från utsläppsplatsen efter att de har släppts ut i miljön.

Följande uppgifter är relevanta:
– Känd eller förväntad fördelning i olika delar av miljön.

– Ytspänning.
– Absorption/desorption.

  
6 Denna information kan inte ges för en beredning, eftersom den är ämnesspecifik. Där så är möjligt och 

lämpligt, bör man därför lämna sådan information för varje beståndsdel i beredningen som enligt rubrik 
2 i denna bilaga måste anges i säkerhetsdatabladet.
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För andra fysikalisk-kemiska egenskaper se rubrik 9.

12.3. Persistens och nedbrytbarhet
Ange ämnets eller, när det gäller beredningar, de relevanta beståndsdelarnas6 potential att 
brytas ned i den relevanta delen av miljön, antingen genom biologisk nedbrytning eller andra 
processer som oxidation eller hydrolys. Halveringstider för nedbrytning skall anges om 
sådana finns. Ange också ämnets eller, när det gäller beredningar, de relevanta 
beståndsdelarnas6 potential att brytas ned i avloppsreningsverk.

12.4. Bioackumuleringsförmåga
Ange ämnets eller, när det gäller beredningar, de relevanta beståndsdelarnas6 potential att 
ackumuleras i flora och fauna och slutligen passera genom näringskedjan. Ange 
fördelningskoefficienten n-oktanol/vatten (Kow) och biokoncentrationsfaktorn (BCF), när 
sådana värden finns tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT-bedömningen
Om en kemikaliesäkerhetsrapport krävs skall resultatet av PBT-bedömningen, som anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten, ingå.

12.6 Andra skadliga effekter
Informera i förekommande fall om andra skadliga effekter på miljön, t.ex. ozonnedbrytande 
potential, potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, hormonstörande potential och/eller 
potential att bidra till växthuseffekten.

Anmärkning
Se till att information av betydelse för miljön lämnas under andra rubriker i 
säkerhetsdatabladet, särskilt anvisningar i fråga om kontrollerade utsläpp, åtgärder vid 
okontrollerade utsläpp, transport och avfallshantering under rubrikerna 6, 7, 13, 14 och 15.

13. AVFALLSHANTERING
Om bortskaffandet av ämnet eller beredningen (överblivet material eller avfall från sådan 
användning som kan förutses) utgör en fara, skall en beskrivning lämnas avseende dessa 
restprodukter och hur de kan hanteras på ett säkert sätt.

Ange lämpliga bortskaffningsmetoder, såväl för ämnet eller beredningen som för förorenade 
förpackningar (förbränning, återvinning, deponering osv.).

Om det krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall information om de avfallshanteringsåtgärder 
som behöver vidtas för att i tillräcklig utsträckning kontrollera människors och miljöns 
exponering för ämnet överensstämma med de exponeringsscenarier som anges i bilagan till 
säkerhetsdatabladet.

Anmärkning:
Hänvisa till relevanta gemenskapsbestämmelser om avfall. Om sådana saknas, bör 
användaren påminnas om att nationella eller regionala bestämmelser kan gälla.

14. TRANSPORTINFORMATION
Ange sådana särskilda säkerhetsåtgärder som användaren behöver känna till eller följa i 
samband med transport eller befordran såväl inom som utanför dennes arbetsområde. Där det 
är relevant, lämna information om transportklassificeringen enligt gällande regler för varje 
transportslag: IMDG (sjöfart), ADR (väg, rådets direktiv 94/55/EG(9)), RID (järnväg, rådets 
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direktiv 96/49/EG(10)), ICAO/IATA (lufttransport). Bland annat är följande uppgifter 
relevanta:
– UN-nummer.

– Klass.
– Transportbenämning.

– Förpackningsgrupp.
– Vattenförorenande ämne.

– Övriga relevanta upplysningar.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Ange den hälso-, säkerhets- och miljöinformation som står på etiketten enligt direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG.

Om det ämne eller den beredning som behandlas i säkerhetsdatabladet omfattas av särskilda 
bestämmelser på gemenskapsnivå som rör hälso- eller miljöskydd (t.ex. tillstånd som lämnas 
enligt avdelning VII eller begränsningar enligt avdelning VIII) skall dessa bestämmelser så 
långt möjligt återges.

Ange i förekommande fall också den nationella lagstiftning genom vilken dessa bestämmelser 
genomförs och andra relevanta nationella åtgärder.

16. ÖVRIG INFORMATION
Ange övriga uppgifter som leverantören bedömer vara av betydelse för användarens hälsa och 
säkerhet samt för skydd av miljön, exempelvis följande:
– Förteckning över relevanta R-fraser. Ange den fullständiga ordalydelsen av de R-

fraser som nämns under rubrikerna 2 och 3 i säkerhetsdatabladet.
– Utbildningsråd.

– Rekommenderad begränsning av användningen (dvs. rekommendationer från 
leverantören utan bindande verkan).

– Ytterligare information (skriftliga referenser eller och/eller teknisk kontaktpunkt),
– Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet.

Om säkerhetsdatabladet har omarbetats, ange tydligt vilken information som har tillfogats, 
tagits bort eller redigerats (om detta inte redan har angetts på annat ställe).
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BILAGA Ib
KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNINGAR FÖR BEREDNINGAR

En kemikaliesäkerhetsbedömning för en beredning skall göras i enlighet med bilaga I, dock 
med följande ändringar:

1. INFORMATIONSBAS

Kemikaliesäkerhetsbedömningen för en beredning skall grundas på den information för de 
enskilda ämnena i beredningen som anges i den tekniska dokumentationen och/eller på den 
information som leverantören lämnar i säkerhetsdatabladet. Den skall också grundas på den 
information som är tillgänglig och själva beredningen.

2. FAROBEDÖMNINGAR

Farobedömningarna (för människors hälsa, fysikalisk-kemiska egenskaper och miljö) skall 
utföras i enlighet med avsnitt 1–3 med följande ändringar:
a) I de steg som omfattar utvärdering av data skall alla relevanta data för beredningen 

redovisas, liksom klassificeringen för varje ämne som ingår i beredningen och 
eventuella särskilda koncentrationsgränser för dessa. 

b) I klassificerings- och märkningssteget skall beredningens klassificering och 
märkning i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG 
redovisas och motiveras.

c) För bestämningen av uppskattade nolleffektnivåer (DNEL), skall DNEL för varje ämne 
i beredningen anges med tillbörlig hänvisning till leverantörens säkerhetsdatablad. 
Uppskattad DNEL för beredningen skall också anges med en motivering till hur 
värdet tagits fram. Såvida det inte finns någon information som tyder på motsatsen 
skall effekterna antas vara additiva. DNEL för beredningen skall beräknas för varje 
exponeringsväg och för varje exponeringsscenario, som ett viktat medelvärde av 
DNEL för varje ämne i beredningen. Viktningen utgörs av exponeringen för varje 
ämne i beredningen i förhållande till den totala exponeringen för alla ämnen i 
beredningen.

d) För bestämningen av uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC), skall PNEC för 
varje ämne i beredningen anges med tillbörlig hänvisning till leverantörens 
säkerhetsdatablad. Uppskattad DNEL för beredningen skall också anges med en 
motivering till hur värdet tagits fram. Såvida det inte finns någon information som 
tyder på motsatsen skall effekterna antas vara additiva. PNEC för beredningen skall 
beräknas för varje del av miljön och för varje exponeringsscenario, som ett viktat 
medelvärde av PNEC för varje ämne i beredningen. Viktningen utgörs av 
exponeringen för ett varje ämne i beredningen i förhållande till den totala 
exponeringen för alla ämnen i beredningen.

3. PBT-BEDÖMNING

Om beredningen innehåller ett ämne som uppfyller kriterierna i bilaga XII skall detta anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.
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4. EXPONERINGSBEDÖMNING

4.1 Syftet med exponeringsbedömningen är att göra en kvantitativ eller kvalitativ 
uppskattning av den dos eller koncentration av beredningen som människor eller 
miljön kan komma att bli exponerad för. 

4.2 Exponeringsscenarier skall utarbetas i enlighet med avsnitt 5.1 i bilaga I. 
Exponeringen skall uppskattas för varje exponeringsscenario som utarbetas och för 
varje ämne i beredningen i enlighet med avsnitt 5.2 i bilaga I.

4.3 Under antagande av att effekterna är additiva, är den uppskattade exponeringen för 
beredningen summan av den uppskattade exponeringen för varje ämne i beredningen, 
och detta för varje exponeringsväg för människor och varje befolkningsgrupp och för 
varje del av miljön.
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BILAGA II
UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN

I ENLIGHET MED ARTIKEL 4.2 a

EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

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

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

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

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

200-312-9 Palmitinsyra, kemiskt ren C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Stearinsyra, kemiskt ren C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sackaros, kemiskt ren C12H22O11 57-50-1

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

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

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

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

204-007-1 Oljesyra, kemiskt ren C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Glycerolstearat, kemiskt rent C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Koldioxid CO2 124-38-9

205-278-9 Kalciumpantotenat, D-form C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Laurinsyra, kemiskt ren C12H24O2 143-07-7

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

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

208-407-7 Natriumglukonat C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Natriumstearat, kemiskt rent C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Kalksten

En icke brännbar fast produkt karakteristisk för 
sedimentära bergarter. Den består främst av 
kalciumkarbonat.

1317-65-3

215-665-4 Sorbitanoleat C24H44O6 1338-43-8
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EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

216-472-8 Kalciumdistearat, kemiskt rent C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

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

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

231-783-9 Kväve N2 7727-37-9

231-791-2 Vatten, destillerat, med ledningsförmåga eller 
motsvarande renhet H2O

7732-18-5

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

232-273-9 Solrosolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyrorna 
linolsyra och oljesyra (Helianthus annuus, 
Compositae).

8001-21-6

232-274-4 Sojaolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyrorna linol-, 
olje-, palmitin- och stearinsyra (Soja hispida, 
Leguminosae).

8001-22-7

232-276-5 Safflorolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyran linolsyra 
(Carthamus tinctorius, Compositae).

8001-23-8

232-278-6 Linolja

Extraktämnen och deras fysiskt modifierade derivat 
De består främst av glycerider av fettsyrorna linol-, 
linolen- och oljesyra (Linum usitatissimum, 
Linaceae).

8001-26-1

232-281-2 Majsolja

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

8001-30-7

232-293-8 Ricinolja

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

8001-79-4

232-299-0 Rapsolja

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

8002-13-9
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EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

232-307-2 Lecitiner

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

8002-43-5

232-436-4 Siraper, hydrolyserad stärkelse

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

8029-43-4

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

232-675-4 Dextrin 9004-53-9

232-679-6 Stärkelse

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

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrin 9050-36-6

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

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

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

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

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

263-060-9 Ricinoljefettsyror 61789-44-4

263-129-3 Talgfettsyror 61790-37-2

266-925-9 Fettsyror, C12-18

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

67701-01-3

266-928-5 Fettsyror, C16-18

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

67701-03-5

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

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

67701-05-7
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EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

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

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

67701-06-8

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

Detta ämne identifieras med SDA Substance Name: 
C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid 
och SDA Reporting Number: 11-005-00.

67701-08-0

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

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

67701-30-8

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

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

67762-26-9

267-013-3 Fettsyror, C6-12

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

67762-36-1

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

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

68002-85-7

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

269-657-0 Sojafettsyror 68308-53-2

269-658-6 Glycerider, talg-mono-, di- och tri-, hydrogenerade 68308-54-3

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

270-304-8 Linoljefettsyror 68424-45-3

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

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

68424-61-3

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

292-771-7 Fettsyror, C12-14 90990-10-6
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EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

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

296-916-5 Rapsoljefettsyror med lågt innehåll av erukasyra 93165-31-2
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BILAGA III
UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSPLIKTEN

I ENLIGHET MED ARTIKEL 4.2 b
1. Ämnen som blivit radioaktiva genom antingen naturlig eller artificiell 

kärnomvandling.
2. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar när ett annat 

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

3. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar vid lagring av 
andra ämnen, beredningar eller varor.

4. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar vid 
slutanvändning av andra ämnen, beredningar eller varor som inte själva 
tillverkas, importeras eller släpps ut på marknaden.

5. Ämnen som är ett resultat av en kemisk reaktion som inträffar när

i) stabilisatorer, färgämnen, aromämnen, antioxidationsmedel, fyllmedel, 
lösningsmedel, bärare, ytaktiva ämnen, mjukningsmedel, 
korrosionsskyddsmedel, skumdämpare eller skumbekämpningsmedel, 
dispergeringsmedel, fällningshämmare, torkmedel, bindemedel, 
emulgeringsmedel, emulsionsbrytare, avvattningsmedel, 
agglomereringsmedel, vidhäftningsmedel, flödesmodifierare, pH-
neutralisatorer, komplexbildare, koaguleringsmedel, flockningsmedel, 
brandskyddsmedel, smörjmedel, kelatbildare eller reagens för 
kvalitetskontroll fungerar som avsett, eller

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

6. Biprodukter, såvida de inte själva är importerade eller finns på marknaden.

7. Hydrater av ett ämne eller hydratiserade joner som bildas genom ämnets 
förening med vatten, under förutsättning att ämnet har registrerats av den 
tillverkare eller importör som utnyttjar detta undantag.

8. Mineraler, malmer eller naturligt förekommande ämnen, om de inte 
modifieras kemiskt vid tillverkningen, och om de inte uppfyller kriterierna 
för att klassificeras som farliga enligt direktiv 67/548/EEG.

9. Naturgas, råolja och kol.
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BILAGA IV
INFORMATIONSKRAV SOM AVSES I ARTIKEL 9

VÄGLEDNING
OM UPPFYLLANDE AV KRAVEN I BILAGORNA IV–IX

I bilagorna IV–IX anges den information som skall tillhandahållas för registrering och 
utvärdering enligt artiklarna 9, 11 och 12, samt 39, 40 och 44. För de minsta ämnesmängderna 
anges standardkraven i bilaga V. För varje gång en ny viktgräns nås skall kraven i 
motsvarande bilaga läggas till. De exakta informationskraven för varje registrering kommer 
att variera beroende på mängd, användning och exponering. Bilagorna skall alltså ses som en 
helhet och i samband med de övergripande kraven på registrering, utvärdering och aktsamhet.

STEG 1 – SAMMANSTÄLL OCH DELA BEFINTLIG INFORMATION

Registranten skall sammanställa alla befintliga testdata om det ämne som skall registreras.
Närhelst det är praktiskt möjligt skall registreringsunderlag lämnas in av konsortier i enlighet 
med artikel 10 eller 17. Därigenom kan man dela testdata, undvika onödiga tester och minska 
kostnaderna. Registranten skall också sammanställa all tillgänglig information om ämnet.
Denna information skall omfatta data som tagits fram med alternativa metoder (t.ex. (Q)SAR, 
jämförelse med andra ämnen, in-vitro-tester och epidemiologiska data). Sådana data kan vara 
till hjälp när man vill fastställa om ämnet har eller inte har några farliga egenskaper och kan i 
vissa fall ersätta resultaten från djurförsök. Dessutom skall information om exponering, 
användning och riskhanteringsåtgärder sammanställas i enlighet med artikel 9 och bilaga V.
När denna information betraktas tillsammans kommer registranten att kunna avgöra om det 
finns behov av att ta fram ytterligare information.

STEG 2 – BEAKTA INFORMATIONSKRAVEN

Registranten skall ta reda på vilken information som krävs för registreringen. Först av allt 
gäller det att fastställa vilken eller vilka bilagor som skall följas, beroende på ämnesmängden. 
I dessa bilagor anges standardinformationskraven, men de skall beaktas tillsammans med 
bilaga IX, som tillåter vissa avvikelse från standardförfarandet när detta kan motiveras. I 
synnerhet skall information om exponering, användning och riskhanteringsåtgärder beaktas i 
detta steg för att fastställa informationskraven för ämnet. 

STEG 3 – NOTERA BRISTER I INFORMATIONEN

Registranten skall sedan jämföra informationskraven för ämnet med den information som 
redan finns tillgänglig och notera var det finns brister. Det är i detta steg viktigt att se till att 
tillgängliga data är relevanta och räcker för att uppfylla kraven.

STEG 4 – TA FRAM NYA DATA/FÖRESLÅ TESTNINGSSTRATEGI

I vissa fall kommer det inte att vara nödvändigt att ta fram nya data. Om nödvändig 
information saknas, måste dock nya data tas fram (bilagorna V och VI) eller ett 
testningsstrategi föreslås (bilagorna VII och VIII), beroende på ämnesmängden. Nya försök 
på ryggradsdjur skall endast utföras eller föreslås som en sista utväg när alla andra 
möjligheter att generera data har uttömts.

I vissa fall kan de regler som anges i bilagorna V–IX kräva att vissa tester görs tidigare än 
eller utöver standardkraven.

ANMÄRKNINGAR
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Anmärkning 1: Om det inte är tekniskt möjligt eller om det ur vetenskaplig synpunkt inte 
förefaller nödvändigt att lämna information, skall skälen tydligt anges i enlighet med gällande 
bestämmelser.

Anmärkning 2: Registranten kan vilja begära att viss information som lämnats i 
registreringsunderlaget skall betraktas som konfidentiell. Om så är fallet skall registranten 
göra en förteckning över denna information och lämna en motivering i enlighet med 
artikel 115.
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INFORMATION SOM AVSES I ARTIKEL 9.1 A I–V

1. ALLMÄN INFORMATION OM REGISTRANTEN

1.1. Registrant
1.1.1. Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress
1.1.2. Kontaktperson
1.1.3. Platser för registrantens produktion och egna användning (i förekommande fall)
1.2. Gemensamt inlämnande av data av konsortier: andra deltagare i konsortiet
Enligt artiklarna 10 eller 17 får delar av registreringsunderlaget tillhandahållas av en 
tillverkare eller importör på de andra konsortiedeltagarnas vägnar.

I så fall skall den tillverkaren eller importören lämna följande uppgifter om de andra 
konsortiedeltagarna:

– Deras namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.
– Uppgift om vilka delar av det aktuella registreringsunderlaget som berör andra 

deltagare i konsortiet.
Uppge i förekommande fall det eller de nummer som anges i bilaga IV, V, VI, VII 
eller VIII.

De andra konsortiedeltagarna skall lämna följande uppgifter om de tillverkare eller importörer 
som lämnar in vissa delar av registreringsunderlaget på deras vägnar:
– Deras namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress.

– Uppgift om vilka delar av registreringsunderlaget som lämnas in av dessa tillverkare 
eller importörer.

Uppge i förekommande fall det eller de nummer som anges i bilaga IV, V, VI, VII 
eller VIII.

2. IDENTIFIERING AV ÄMNET

Den information som lämnas i det här avsnittet skall räcka för att möjliggöra en identifiering 
av varje ämne. Om det inte är tekniskt möjligt eller om det ur vetenskaplig synpunkt inte 
förefaller nödvändigt att lämna information på en eller flera punkter skall skälen härför anges 
tydligt.
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2.1. Namn eller annan identifiering för varje ämne
2.1.1. Namn enligt IUPAC-nomenklaturen eller annat internationellt kemiskt namn
2.1.2. Andra namn (trivialnamn, handelsnamn, förkortning)
2.1.3. EINECS- eller ELINCS-nummer (om sådant finns och detta är lämpligt)
2.1.4. CAS-namn och CAS-nummer (om sådant finns)
2.1.5. Annan identitetskod (om sådan finns)
2.2. Information om varje ämnes molekyl- och strukturformel
2.2.1. Molekyl- och strukturformel (inklusive SMILES notation, om sådan är tillgänglig)
2.2.2 Information om optisk aktivitet (om tillämpligt och lämpligt)
2.2.3. Molekylvikt eller molekylviktsintervall
2.3. Varje ämnes sammansättning
2.3.1. Renhetsgrad (%)
2.3.2. Typ av föroreningar, inklusive isomerer och biprodukter
2.3.3. Procentandel av de huvudsakliga föroreningarna
2.3.4. Typ och halt (......ppm, ......%) av eventuella tillsatser (t.ex. stabiliseringsmedel eller 

inhibitorer)
2.3.5. Spektraldata (UV-, IR-, NMR- eller masspektrum)
2.3.6. Vätskekromatogram eller gaskromatogram
2.3.7. Beskrivning av de analysmetoder eller bibliografiska referenser som använts för att 

identifiera ämnet och, i tillämpliga fall, för att identifiera föroreningar och tillsatser. 
Denna information skall vara så fyllig att det är möjligt att reproducera metoderna.

3. INFORMATION OM ÄMNETS TILLVERKARE OCH ANVÄNDNING

3.1. Total tillverkning och/eller import (i ton) per tillverkare eller importör och år
3.1.1. Under det kalenderår då ämnet registrerades (uppskattad mängd)
3.2. För tillverkare: Kortfattad beskrivning av den tekniska process som används 

vid tillverkningen
Det är inte nödvändigt att uppge exakta detaljer om processen, särskilt sådana som är 
kommersiellt känsliga.
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3.3. En angivelse av den mängd som används för eget bruk
3.4. Form (ämne, beredning eller vara) och/eller fysikalisk form i vilken ämnet 

tillhandahålls nedströmsanvändare. Ämnets koncentration eller 
koncentrationsintervall i beredningar som tillhandahålls nedströmsanvändare 
och ämnets mängd i varor som tillhandahålls nedströmsanvändare. 

3.5. Kortfattad allmän beskrivning av den identifierade användningen
3.6. Avfallsmängder och sammansättning av avfall från produktion och 

identifierade användningar (där detta är känt)
3.7. Användningar som avråds (se rubrik 16 i säkerhetsdatabladet)

Ange i tillämpliga fall de användningar som registranten avråder från och varför 
(t.ex. icke lagstadgade rekommendationer från leverantören). Detta behöver inte vara 
en fullständig förteckning.

4. KLASSIFICERING OCH MÄRKNING

4.1. Ämnets faroklassificering, efter tillämpning av artiklarna 4 och 6 i direktiv 
67/548/EEG.
För varje post skall det dessutom förklaras varför ingen klassificering anges för en 
endpoint (t.ex. att det saknas data, ofullständiga data, fullständiga data som inte 
räcker för klassificering).

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

4.3. Särskilda koncentrationsgränser, om sådana finns, efter tillämpning av 
artikel 4.4 i direktiv 67/548/EEG och artiklarna 4–7 i direktiv 1999/45/EG

5. RIKTLINJER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Denna information skall stämma överens med säkerhetsdatabladet, om ett säkerhetsdatablad 
krävs enligt artikel 29 i denna förordning.

5.1. Första hjälpen (rubrik 4 i säkerhetsdatabladet)
5.2. Åtgärder vid brand (rubrik 5 i säkerhetsdatabladet)
5.3. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp (rubrik 6 i säkerhetsdatabladet)
5.4. Hantering och lagring (rubrik 7 i säkerhetsdatabladet)
5.5. Transportinformation (rubrik 14 i säkerhetsdatabladet)
Om det inte krävs en kemikaliesäkerhetsrapport skall följande ytterligare information lämnas:

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

5.7. Stabilitet och reaktivitet (rubrik 10 i säkerhetsdatabladet)
5.8. Avfallshantering
5.8.1. Avfallshantering (rubrik 13 i säkerhetsdatabladet)
5.8.2. Information om materialåtervinning och bortskaffningsmetoder för industrin
5.8.3 Information om materialåtervinning och bortskaffningsmetoder för allmänheten
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BILAGA V
STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR ÄMNEN

SOM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 TON

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på minst 1 ton i enlighet med artikel 11.1 a. I kolumn 2 i 
denna bilaga anges särskilda regler enligt vilka den erforderliga standardinformationen får 
utelämnas, ersättas med annan information, lämnas i ett annat steg eller anpassas på annat 
sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att anpassningar är 
tillåtna, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje anpassning under tillämplig 
rubrik i registreringsunderlaget.
Förutom att registranten får anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till 
dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i bilaga IX.
Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att anpassa 
standardinformationen under de rubriker i registreringsunderlaget som hänvisar till de berörda 
särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilagorna IX eller X7.

Innan nya tester görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla 
tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, bakgrundsdata, data från giltiga (Q)SAR och data från 
strukturlika ämnen bedömas.
När information för vissa endpoints inte lämnas, och detta av andra skäl än de som anges i 
kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga IX, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.

  
7 Obs: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i bilaga X upprepas 

inte i kolumn 2, men gäller ändå.
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5. INFORMATION OM ÄMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

5.1. Ämnets tillstånd vid 20o C och 101,3 kPa

5.2. Smält-/fryspunkt 5.2. Ingen undersökning krävs för fasta ämnen och vätskor som har en smält-/fryspunkt 
under 0 °C.

5.3. Kokpunkt 5.3. Ingen undersökning krävs

– för gaser, eller

– för fasta ämnen som antingen smälter över 360 °C eller sönderfaller innan de kokar. I så fall 
kan kokpunkten vid begränsat tryck uppskattas eller mätas, eller

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

5.4. Relativ densitet 5.4. Ingen undersökning krävs

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

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

5.5. Ångtryck 5.5. Ingen undersökning krävs

– ett övergångstillstånd (fasförändring eller sönderfall) observeras; i så fall skall följande 
information inkluderas: övergångstillståndets art, den temperatur vid vilken övergången sker 
vid atmosfärstryck, ångtryck vid 10 and 20 °C över denna temperatur (utom när övergången är 
från fast fas till gasfas), eller

– om smältpunkten ligger över 300 °C.

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

5.6. Ytspänning 5.6. Ingen undersökning krävs

- om vattenlösligheten understiger 1 mg/l vid 20 °C eller

- om ämnet bildar miceller i det koncentrationsområde som är aktuellt för testning.

5.7. Löslighet i vatten 5.7. Ingen undersökning krävs

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

– om ämnet lätt oxideras i vatten.

Om ämnet förefaller ”olösligt” i vatten skall ett gränstest upp till analysmetodens detektionsgräns 
utföras.

5.8. Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 5.9. Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt. Om det inte går att utföra testet (t.ex. för 
att ämnet sönderdelas, har hög ytaktivitet, reagerar kraftigt i samband med testet eller inte går att 
lösa i vatten eller oktanol, eller för att det inte går att få fram ett tillräckligt rent ämne) skall ett 
beräknat värde för log P samt uppgifter om beräkningsmetoden tillhandahållas.

5.9. Flampunkt 5.10. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är oorganiskt, eller

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

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

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

5.10. Brandfarlighet 5.11. Ingen undersökning krävs

– om det är ett fast ämne med explosiva eller pyrofora egenskaper; dessa egenskaper skall alltid 
behandlas innan man tittar på brandfarlighet, eller

– för gaser, om halten brandfarlig gas i en blandning med inerta gaser är så låg att den alltid, i en 
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blandning med luft, ligger under den lägre gränsen, eller

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

5.11. Explosiva egenskaper 5.12. Ingen undersökning krävs

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

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

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

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

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

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

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

5.12. Självantändningstemeperatur 5.13. Ingen undersökning krävs

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

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

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

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

5.13. Oxidationsegenskaper 5.14. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är explosivt, eller
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– om ämnet är mycket brandfarligt, eller

– om ämnet är en organisk peroxid, eller

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

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

Observera att det inte finns någon testmetod för att bestämma oxidationsegenskaper hos 
gasblandningar. Dessa egenskaper måste därför bedömas med hjälp av en skattningsmetod 
baserad på en jämförelse mellan oxidationspotentialen hos gaser i en blandning med 
oxidationspotentialen hos syre i luft.

5.14. Kornstorlek 5.15. Undersökningen behöver inte göras om ämnet saluförs eller används i icke-fast eller 
granulär form.

6. TOXIKOLOGISK INFORMATION

In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsaker frätskador skall undvikas.
KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION
KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

6.1. Hudirritation eller frätskador på hud 6.1. Steg 3 och 4 krävs inte

En riskbedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 
varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och djurdata.

2. En bedömning av syra- eller basreaktion.

3. in vitro-undersökning av frätskador på hud.

4. in vitro-undersökning av hudirritation.

– om ämnet är frätande, eller

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

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– om ämnet är mycket giftigt vid hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder på hudirritation 
vid dosering upp till gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt).



49

6.2. Ögonirritation 6.2. Steg 3 krävs inte

En riskbedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 
varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och djurdata.

2. En bedömning av syra- eller basreaktion.

3. in vitro-undersökning av ögonirritation.

– om ämnet är frätande, eller

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

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– ämnet är klassificerat som irriterande för huden, dock endast om registranten klassificerar 
ämnet som irriterande för ögonen.

6.3. Hudsensitisering 6.3. Steg 2 krävs inte

En riskbedömning för denna endpoint skall omfatta dessa på 
varandra följande steg:

1. En bedömning av tillgängliga human- och djurdata.

2. LLNA-test (Local Lymph Node Assay).

– om ämnet är frätande, mycket giftigt eller irriterande vid hudkontakt, eller

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

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur.

Om ämnet kan klassificeras som hudallergiframkallande på grundval av resultaten från det första 
steget, får följande steg utelämnas och registranten skall klassificera ämnet som 
hudallergiframkallande.

Om LLNA-testet inte räcker för ifrågavarande ämne får GPMT-testet (Guinea Pig Maximisation 
Test) användas.

6.4. Mutagenitet 6.4. Vid positiva resultat skall ytterligare undersökningar av mutageniteten övervägas.

6.4.1. In vitro-undersökning av genmutation hos bakterier
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7. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.1. Toxicitet i vattenmiljö

7.1.1. Testning av akut toxicitet på Daphnia

Registranten får överväga att testa kronisk toxicitet i stället för 
akut toxicitet

7.1.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å, eller

– om en undersökning av kronisk toxicitet är tillgänglig.

Testet av kronisk toxicitet på Daphnia (bilaga VII, 7.1.5) skall göras om jämförelsen av den 
(förväntade) miljöexponering med resultaten av tester av akut toxicitet för vattenlevande 
organismer tyder på att det är nödvändigt att närmare undersöka effekterna på vattenlevande 
organismer. 

Testet av kronisk toxicitet på Daphnia (bilaga VII, 7.1.5) skall övervägas om ämnet har låg 
löslighet i vatten (vattenlöslighet < 1 mg/l).

8. ANNAN TILLGÄNGLIG FYSIKALISK-KEMISK, TOXIKOLOGISK OCH EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan relevant fysikalisk-kemisk, toxikologisk och ekotoxikologisk information som är tillgänglig skall lämnas.
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BILAGA VI
YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR

ÄMNEN OM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 10 TON

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på minst 10 ton i enlighet med artikel 11.1 b. Den 
information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den 
som krävs enligt kolumn 1 i bilaga V. I kolumn 2 i denna bilaga anges särskilda regler enligt 
vilka den erforderliga standardinformationen får utelämnas, ersättas med annan information, 
lämnas i ett annat steg eller anpassas på annat sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är 
uppfyllda, vilket innebär att anpassningar är tillåtna, skall registranten tydligt ange detta samt 
skälen för varje anpassning under tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.

Förutom att registranten får anpassa den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 till 
dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i bilaga IX.
Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att anpassa 
standardinformationen under de rubriker i registreringsunderlaget som hänvisar till de berörda 
särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilagorna IX eller X8.
Innan nya tester görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla 
tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, bakgrundsdata, data från giltiga (Q)SAR och data från 
strukturlika ämnen bedömas.

När information för vissa endpoints inte lämnas, och detta av andra skäl än de som anges i 
kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga IX, skall detta tydligt anges liksom skälen härför.

  
8 Obs: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i bilaga X upprepas 

inte i kolumn 2, men gäller ändå.
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6. TOXIKOLOGISK INFORMATION

In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsaker frätskador skall undvikas.
KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION
KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

6.1. Hudirritation

6.1.1. Hudirritation in vivo 6.1.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är frätande, eller

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

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– om ämnet är mycket giftigt vid hudkontakt, eller

– om undersökningen av akut toxicitet vid administrering via huden inte tyder på hudirritation 
vid dosering upp till gränsvärdet (2 000 mg/kg kroppsvikt), eller

– om ämnet på grundval av de data som är tillgängliga från den teststrategi som avses i 
avsnitt 6.1 i bilaga V kan klassificeras som frätande och irriterande för huden.

6.2. Ögonirritation

6.2.1. Ögonirritation in vivo 6.2.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är frätande, eller

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

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur, eller

– om ämnet är klassificerat som irriterande för huden, dock endast om registranten klassificerar 
ämnet som irriterande för ögonen, eller

– om ämnet på grundval av de data som är tillgängliga från den teststrategi som avses i 
avsnitt 6.2 i bilaga V kan klassificeras som irriterande för ögonen.
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6.4. Mutagenitet

6.4.2. Cytogenitetsstudie på däggdjursceller in vitro

6.4.3. Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, om 
ett negativt resultat erhålls i bilaga V, 6.4.1. och bilaga VI, 
6.4.2.

6.4.2. Ingen undersökning krävs

- om relevanta data finns att tillgå från en cytogenitetstest in vivo, eller

- om ämnet är känt för att vara cancerframkallande i kategori 1 eller 2.

6.4.3. Undersökningen behöver inte utföras om adekvata data från en tillförlitlig test av 
genmutationer på däggdjur in vivo är tillgängliga.

6.4. Vid positiva resultat i mutagenitetsstudierna i bilaga V eller VI skall lämpliga 
mutagenitetsstudier in vivo övervägas.

6.5. Akut toxicitet

För gaser och flyktiga vätskor (ångtryck över 10-2 Pa vid 20 °C) 
skall information lämnas för exponering genom inandning 
(6.5.2).

6.5. Ingen undersökning krävs

– om exakta doser av ämnet inte kan ges på grund av ämnets kemiska eller fysikaliska 
egenskaper, eller

– om ämnet är frätande, eller

– om ämnet är brandfarligt i luft vid rumstemperatur.

För andra ämnen än gaser skall den information som anges 
under 6.5.1.–6.5.3. lämnas för åtminstone två exponeringsvägar, 
varav oralt intag är den ena. Valet av den andra 
exponeringsvägen beror på ämnets karaktär och hur det är 
sannolikt att människor exponeras. Om det endast finns en 
exponeringsväg behöver information endast tillhandahållas om 
denna exponeringsväg.

Lämplig andra exponeringsväg skall väljas på grundval av följande:

6.5.1. Oralt intag

6.5.2. Inandning 6.5.2. Testning genom inandning är lämpligt

1) om det är sannolikt att människor exponeras via inandning, och



54

2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 1 viktprocent partiklar med en aerodynamisk 
massmediandiameter (MMAD) på högst 100 µm.

– Ämnet kommer att användas på ett sätt som gör att det bilda aerosoler, partiklar eller droppar 
som är av en sådan storlek att de kan inandas (> 1viktprocent partiklar med MMAD 
< 100 µm).

6.5.3. Via huden 6.5.3. Testning på huden är lämpligt

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

2) om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper tyder på att ämnet i betydande utsträckning 
absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet befinns vara toxiskt i ett test av akut oral toxicitet i låga doser.

– Systemiska effekter eller andra tecken på absorption noteras vid undersökning av hud-
och/eller ögonirritation.

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

– Betydande akut dermal toxicitet eller dermal penetration noteras för strukturlika ämnen.

Testning på huden är olämpligt om det på grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) eller 
molekyldiameter ( > 15 Å) och låga fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är osannolikt att ämnet 
absorberas via huden. 

6.6. Toxicitet vid upprepad dosering

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

6.6.1. Undersökningen av akut toxicitet (28 dagar) behöver inte göras

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

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

– om relevant exponering av människor kan uteslutas.

Lämplig administreringsväg skall väljas på grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt

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

2) om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper tyder på att ämnet i betydande utsträckning 
absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:

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

– Systemiska effekter eller andra tecken på absorption noteras vid undersökning av hud-
och/eller ögonirritation.

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

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

Testning på huden är olämpligt om det på grund av ämnets molekylvikt (MW > 800) eller 
molekyldiameter ( > 15 Å) och låga fettlöslighet (log Kow < -1 eller > 4) är osannolikt att 
ämnet absorberas via huden.
Testning genom inandning är lämpligt

1) om det är sannolikt att människor exponeras via inandning, och

2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 1 viktprocent partiklar med MMAD på 
högst 100 µm.

Ämnet kommer att användas på ett sätt som gör att det bildas aerosoler, partiklar eller droppar 
som är av en sådan storlek att de kan inandas (> 1viktprocent partiklar med MMAD < 100 µm). 
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Om det inte förekommer några kontraindikationer skall den orala vägen föredras.

Registranten skall föreslå en undersökning av subkronisk toxicitet (90 dagar) (bilaga VII, 
6.6.2)

– om exponeringen av människor har en sådan frekvens och varaktighet att det är lämpligt att 
göra en kronisk toxicitetsstudie, om ett av följande villkor är uppfyllt:

– om andra tillgängliga data tyder på att ämnet har en farlig egenskap som inte kan upptäckas 
vid en undersökning av subkronisk toxicitet,

– om korrekt utformade toxikokinetiska undersökningar visar att ämnet eller dess metaboliter 
ackumuleras i vissa vävnader eller organ. Detta skulle sannolikt inte upptäckas i en 
undersökning av akut toxicitet, men kan ge skadliga effekter vid långvarig exponering.

Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artikel 39, 40 eller 44

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

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

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

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

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

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

6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs
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– om ämnet är känt för att vara en genotoxisk carcinogen och lämpliga riskhanteringsåtgärder 
vidtas, eller

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

– om relevant exponering av människor kan uteslutas.

6.7.1. Screening av 
reproduktionsstörningar/fosterskadande effekter på en art 
(OECD 421), om det med utgångspunkt i tillgänglig information 
om strukturlika ämnen eller från (Q)SAR-uppskattningar eller in 
vitro-metoder inte finns några bevis för att ämnet har 
fosterskadande effekter.

6.7.1. Ett positivt resultat i screeningen skall på denna nivå bekräftas genom en undersökning av 
fosterskadande effekter på en art. Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga VI, 6.7.2).

6.7.2. Undersökning av fosterskadande effekter. 
Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till den troligaste 
exponeringsvägen för människor (bilaga X B. 31 eller 
OECD 414).

6.7.2. Undersökningen skall inledningsvis göras på en art. Ett beslut om behovet av att utöka 
undersökningen till en andra art bör baseras på resultaten från det första testet.

Registranten skall föreslå en undersökning av reproduktionstoxicitet på två generationer
(bilaga VII, 6.7.3) om en undersökning av ämnets toxicitet vid upprepade doser (90 dagar) tyder 
på att ämnet är reproduktionstoxiskt (t.ex. histopatologiska effekter på gonaderna) eller om ämnet 
i strukturellt hänseende är besläktat med ett ämne som är känt för att vara reproduktionstoxiskt.

6.8 Toxikokinetik

6.8.1. Bedömning av ämnets toxikokinetiska beteende, i 
den mån detta är möjligt på grundval av tillgänglig 
information
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7. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

–

7.1. Toxicitet i vattenmiljö

7.1.2. Undersökning av tillväxthämning på alger

7.1.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å),

7.1.3. Test av akut toxicitet på fisk: Registranten får 
överväga att testa kronisk toxicitet i stället för akut toxicitet. 

7.1.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å), eller

– om en undersökning av kronisk toxicitet är tillgänglig.

Ett test av kronisk toxicitet på fisk (bilaga VII, 7.1.6) skall föreslås av registranten eller kan 
krävas av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 om jämförelsen av den 
(förväntade) miljöexponering som följer av de tillgängliga data från test av akut toxicitet för 
vattenlevande organismer tyder på att det är nödvändigt att närmare undersöka effekterna på 
vattenlevande organismer.

Testet av kronisk toxicitet på fisk (bilaga VII, 7.1.6) skall övervägas om ämnet har låg löslighet 
i vatten (vattenlöslighet < 1 mg/l).

7.1.4. Test av respirationshämning hos aktivt slam, om inte 
sannolikheten för att ämnet skall släppas ut i avloppssystemet är 
låg.

7.1.4. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är mycket olösligt (vattenlöslighet < 10 µg/l), eller

– om ämnet befinns vara lätt biologiskt nedbrytbart och de testade koncentrationerna ligger i det 
koncentrationsintervall som kan förväntas i inflödet till ett avloppsreningsverk.

Undersökningen kan ersättas av ett nitrifikationshämningstest om tillgängliga data visar att ämnet 
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sannolikt hämmar bakteriernas tillväxt eller funktion.

7.2. Nedbrytning

7.2.1. Biotisk

7.2.1.1. Lättnedbrytbarhet

7.2. Simulationsundersökningar (bilaga VII, 7.2.1.2–7.2.1.4.) skall föreslås av registranten eller 
kan krävas av den behöriga myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artikel 
39, 40 eller 44 om kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att det finns ett behov 
av fortsatta undersökningar av ämnets nedbrytning. Valet av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

7.2.1.1Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt.

7.2.2. Abiotisk

7.2.2.1. Hydrolys som en funktion av pH. 7.2.2.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om ämnets vattenlöslighet understiger 10 µg/l.

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.1. Screeningundersökning av adsorption/desorption 7.3.1. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), eller

– om ämnet bryts ned snabbt.
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BILAGA VII
YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR

ÄMNEN OM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 100 TON

Registranten måste lämna in ett förslag och ett tidsschema för uppfyllandet av 
informationskraven i denna bilaga i enlighet med artikel 11.1 c.

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på minst 100 ton i enlighet med artikel 11.1 c. Den 
information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den 
som krävs enligt kolumn 1 i bilaga V och VI. I kolumn 2 i denna bilaga anges särskilda regler 
enligt vilka registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen utelämnas, 
ersätts med annan information, lämnas i ett senare skede eller anpassas på annat sätt. Om 
villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att det är tillåtet att föreslå 
anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje förslag till anpassning 
under tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.
Förutom att registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 
anpassas till dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i 
bilaga IX. Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att 
föreslå anpassningar av standardinformationen under de rubriker i registreringsunderlaget som 
hänvisar till de berörda särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilagorna IX eller X9.

Innan nya tester görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla 
tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, bakgrundsdata, data från giltiga (Q)SAR och data från 
strukturlika ämnen bedömas.
När det för vissa endpoints föreslås att information inte skall lämnas, och detta av andra skäl 
än de som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga IX, skall detta tydligt anges liksom 
skälen härför.

  
9 Obs: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i bilaga X upprepas 

inte i kolumn 2, men gäller ändå.
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5. INFORMATION OM ÄMNETS FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

5.18. Stabilitet i organiska lösningsmedel och relevanta 
nedbrytningsprodukters identitet

Krävs endast om ämnets stabilitet betraktas som kritisk.

5.18. Ingen undersökning krävs om ämnet är oorganiskt.

5.19. Dissociationskonstant 5.19. Ingen undersökning krävs

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

– om ämnet inte är lösligt i vatten eller inte innehåller någon jonstruktur.

5.20. Viskositet

6. TOXIKOLOGISK INFORMATION

In vivo-testning med frätande ämnen i koncentrations-/dosnivåer som förorsaker frätskador skall undvikas.
KOLUMN 1

ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION
KOLUMN 2

SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

6.4. Om ett positivt resultat erhålls i någon av undersökningarna av mutagenitet i bilaga V 
eller VI och det inte finns några resultat från en in vivo-undersökning, skall registranten 
föreslå en mutagenitetsundersökning in vivo.

Om ett positivt resultat från en in vivo-undersökning är tillgängligt skall ytterligare 
lämpliga in vivo-undersökningar föreslås.

6.6. Toxicitet vid upprepad dosering
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6.6.1. Akut toxicitet vid upprepad dosering (28 dagar), en 
art, honor och hanar om en sådan undersökningen inte redan har 
tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga VI eller om tester 
i enlighet med 6.6.2 föreslås. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för människor. 
I detta fall skall avsnitt 3 i bilaga IX inte tillämpas.

6.6.2. Subkronisk toxicitet (90 dagar), en art, gnagare, honor 
och hanar. Administreringsvägen skall väljas med hänsyn till 
den troligaste exponeringsvägen för människor.

6.6.2. Undersökningen av subkronisk toxicitet (90 dagar) behöver inte göras

– om en tillförlitlig akut toxicitetsstudie (28 dagar) är tillgänglig och denna visar på 
allvarliga toxiska effekter i enlighet med de kriterier som gäller för klassificering av 
ämnet som R48, och det observerade NOAEL-28 dagar, med tillämpning av lämplig 
osäkerhetsfaktor, möjliggör en extrapolering till NOAEL-90 dagar för samma 
exponeringsväg, eller

– om en tillförlitlig undersökning av kronisk toxicitet är tillgänglig, under förutsättning att 
en lämplig art och administreringsväg använts, eller

– om ämnet är föga reaktivt, om det är olösligt eller inte kan inandas och det inte finns 
något som tyder på att det absorberas eller att det är toxiskt i ett korttidstest på 28 dagar, 
särskilt om ett sådant mönster är kopplat till en begränsad exponering av människor.

Lämplig administreringsväg skall väljas på grundval av följande:

Testning på huden är lämpligt

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

2) om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper tyder på att ämnet i betydande utsträckning 
absorberas via huden, och

3) om ett av följande villkor är uppfyllt:

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

– Systemiska effekter eller andra tecken på absorption noteras vid undersökning av hud-
och/eller ögonirritation.
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– In vitro-tester tyder på betydande absorption via huden.

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

Testning på huden är olämpligt om det på grund av ämnets molekylvikt 
(MW > 800) eller molekyldiameter ( > 15 Å) och låga fettlöslighet (log Kow < -1 
eller > 4) är osannolikt att ämnet absorberas via huden.
Testning genom inandning är lämpligt

1) om det är sannolikt att människor exponeras via inandning, och

2) om ett av följande villkor är uppfyllt:

– Ämnet har ett ångtryck som överstiger 10-2 Pa vid 20 °C.

– Ämnet är ett pulver som innehåller mer än 1 viktprocent partiklar med MMAD på 
högst 100 µm.

– Ämnet kommer att användas på ett sätt som gör att det bildas aerosoler, partiklar eller 
droppar som är av en sådan storlek att de kan inandas (> 1viktprocent partiklar med 
MMAD < 100 µm). Om det inte förekommer några kontraindikationer skall den orala 
vägen föredras.

Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44

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

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

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

– om exponeringen väcker särskilda farhågor (t.ex. om användningen i 
konsumentprodukter leder till exponeringsnivåer som är höga i förhållande till de 
dosnivåer vid vilka man kan förvänta sig att ämnet är toxiskt för människor),
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6.7. Reproduktionstoxicitet 6.7. Ingen undersökning krävs

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

– om ämnet är känt för att framkalla mutationer i bakterieceller och lämpliga 
riskhanteringsåtgärder vidtas.

6.7.2. Undersökning av fosterskadande effekter, en art, 
såvida en sådan undersökning inte redan har tillhandahållits som 
en följd av kraven i bilaga VI. Administreringsvägen skall väljas 
med hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för människor 
(bilaga X B. 31 eller OECD 414).

6.7.2 Undersökningen skall inledningsvis göras på en art. Ett beslut om behovet av att 
utöka undersökningen till en andra art bör baseras på resultaten från det första testet.

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

7. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.1. Toxicitet i vattenmiljö 7.1. Registranten skall föreslå testning av kronisk toxicitet om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att effekterna på vattenlevande 
organismer behöver undersökas närmare. Valet av tester beror på resultaten av 
säkerhetsbedömningen.

7.1.5. Test av kronisk toxicitet på Daphnia (såvida en sådan 
test inte redan har tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga 
V).

7.1.5. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 
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eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av vattenmiljön är osannolik.

7.1.6. Test av kronisk toxicitet på fisk (såvida en sådan test inte 
redan har tillhandahållits som en följd av kraven i bilaga VI).

7.1.6. Ingen undersökning krävs

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av vattenmiljön är osannolik.

Information skall lämnas antingen under 7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 
7.1.6.3.

7.1.6.1 Toxicitetstest på fisk i tidiga levnadsstadier (FELS) 
(OECD 210)

7.1.6.2 Test av akut toxicitet på fisk i embryo- och 
säckyngelstadierna (bilaga X C.15 eller OECD 212)

7.1.6.3 Tillväxttest på unga exemplar av fisk (bilaga X C.14 eller 
OECD 215)

7.1.6.1. FELS toxicitetstest skall föreslås av registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44 om 
ämnet har förmåga att bioackumuleras.

7.2. Nedbrytning 7.2. Registranten skall föreslå ytterligare testning av nedbrytningen om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning behöver 
undersökas närmare. Valet av tester beror på resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.2.1. Biotisk

I nedanstående fall skall den information som nämns i 7.2.1.3 och 
7.2.1.4 också föreslås av registranten eller kan krävas av den 
behöriga myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet 
med artiklarna 39, 40 eller 44.

7.2.1.2. Simuleringstestning av slutlig nedbrytning av ytvatten 7.2.1.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnets vattenlöslighet understiger 10 µg/l,

– om ämnet är lättnedbrytbart.
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7.2.1.3. Jordsimuleringstest (för ämnen med stor tendens att 
adsorberas i jorden)

7.2.1.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om direkt eller indirekt exponering för sediment är osannolik.

7.2.1.4. Sedimentsimuleringstest (för ämnen med stor tendens att 
bindas till sediment)

7.2.1.4. Ingen undersökning krävs

– om ämnet är lättnedbrytbart, eller

– om direkt eller indirekt exponering för sediment är osannolik.

7.2.3. Identifiering av nedbrytningsprodukter 7.2.3. Om inte ämnet är lättnedbrytbart.

Registranten skall föreslå ytterligare testning om kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att ämnets öde och beteende behöver undersökas närmare. Valet av tester 
beror på resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.3. Öde och uppträdande i miljön

7.3.2. Biokoncentration i vattenlevande art, helst fisk 7.3.2. Ingen undersökning krävs

– om ämnet har liten tendens att bioackumuleras (dvs. log Kow < 3), eller

– om det är osannolikt att ämnet tränger igen biologiska membran (molekylvikt > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å), eller

– om direkt eller indirekt exponering av vattenmiljön är osannolik.

7.3.3. Ytterligare undersökningar av adsorption/desorption 
beroende på resultaten av de undersökningar som krävs i 
bilaga VI

7.3.3. Ingen undersökning krävs

– om ämnet på grundval av sina fysikalisk-kemiska egenskaper kan förväntas ha låg 
adsorptionspotential (dvs. om ämnet har en låg fördelningskoefficient oktanol/vatten), 
eller

– om ämnet bryts ned snabbt.
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7.4. Effekter på jordlevande organismer 7.4. Dessa undersökningar behöver inte göras om direkt eller indirekt exponering av jorden 
är osannolik.

I brist på toxicitetsdata för jordlevande organismer kan en jämviktsfördelningsmetod 
användas för att bedöma exponeringen av jordlevande organismer. Vid betydande 
exponering skall registranten föreslå ett urval av följande tester.

Särskilt för ämnen som har stor tendens att bindas till jord, skall registranten överväga att 
genomföra ett test av kronisk toxicitet i stället för ett test av akut toxicitet.

7.4.1. Akut toxicitet för daggmaskar

7.4.2. Effekter på jordlevande mikroorganismer

7.4.3. Akut toxicitet för växter

9. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall lämnas på begäran, för de relevanta delar av miljön som varit föremål för undersökningar med användning av 
de berörda metoderna. Om analysmetoderna inte är tillgängliga skall detta motiveras.
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BILAGA VIII
YTTERLIGARE STANDARDINFORMATIONSKRAV FÖR

ÄMNEN OM TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS I MÄNGDER PÅ MINST 1 000 TON

Registranten måste lämna in ett förslag och ett tidsschema för uppfyllandet av 
informationskraven i denna bilaga i enlighet med artikel 11.1 d.

I kolumn 1 i denna bilaga fastställs den standardinformation som krävs för alla ämnen som 
tillverkas eller importeras i mängder på minst 1 000 ton i enlighet med artikel 11.1 d. Den 
information som erfordras enligt kolumn 1 i denna bilaga skall följaktligen lämnas utöver den 
som krävs enligt kolumn 1 i bilaga V, VI och VII. I kolumn 2 i denna bilaga anges särskilda 
regler enligt vilka registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen 
utelämnas, ersätts med annan information, lämnas i ett senare skede eller anpassas på annat 
sätt. Om villkoren i kolumn 2 i denna bilaga är uppfyllda, vilket innebär att det är tillåtet att 
föreslå anpassningar, skall registranten tydligt ange detta samt skälen för varje förslag till 
anpassning under tillämplig rubrik i registreringsunderlaget.
Förutom att registranten får föreslå att den erforderliga standardinformationen i kolumn 1 
anpassas till dessa särskilda regler, får den också anpassas till de allmänna regler som anges i 
bilaga IX. Även i detta fall skall registranten tydligt ange skälen för ett eventuellt beslut att 
föreslå anpassningar av standardinformationen under de rubriker i registreringsunderlaget som 
hänvisar till de berörda särskilda reglerna i kolumn 2 eller i bilagorna IX eller X10.

Innan nya tester görs för att bestämma de egenskaper som anges i denna bilaga skall alla 
tillgängliga in vitro-data, in vivo-data, bakgrundsdata, data från giltiga (Q)SAR och data från 
strukturlika ämnen bedömas.
När det för vissa endpoints föreslås att information inte skall lämnas, och detta av andra skäl 
än de som anges i kolumn 2 i denna bilaga eller i bilaga IX, skall detta tydligt anges liksom 
skälen härför.

  
10 Obs: De villkor för att inte kräva en viss test som anges under respektive testmetod i bilaga X upprepas 

inte i kolumn 2, men gäller ändå.
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6. TOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

6.4. Vid ett positivt resultat i tidigare mutagenitetsundersökningar skall registranten, om lämpligt, 
föreslå ytterligare mutagenitetsundersökningar.

6.6.3. En kronisk toxicitetsstudie vid upprepad dosering (≥ 12 månader) kan föreslås av 
registranten eller kan krävas av den behöriga myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i 
enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44 om exponeringen av människor har en sådan frekvens och 
varaktighet att detta tyder på att det är lämpligt att göra en långtidsundersökning, och om ett av 
följande villkor är uppfyllt:

– Om allvarliga toxiska effekter som ger anledning till särskild oro noteras i 28-dagars- eller 90-
dagarsundersökningen, men tillgängliga data inte räcker för att göra en toxikologisk 
karakterisering eller riskkarakterisering.

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

– Om ämnet kan ha en farlig egenskap som inte kan upptäckas i en 90-dagarsundersökning.
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6.6. Ytterligare undersökningar skall föreslås av registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44

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

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

– om exponeringen väcker särskilda farhågor (t.ex. om användningen i konsumentprodukter 
leder till exponeringsnivåer i närheten av de dosnivåer vid vilka toxicitet noteras).

6.7. Reproduktionstoxicitet

6.7.4. Undersökning av reproduktionstoxicitet på två 
generationer, en art, honor och hanar, såvida en sådan 
undersökning inte redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VII. Administreringsvägen skall väljas med 
hänsyn till den troligaste exponeringsvägen för människor.

6.7.4. Ingen undersökning krävs

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

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

– om ämnet har låg toxikologisk aktivitet (inga tecken på toxicitet i någon av de tillgängliga 
testerna), och om det på grundval av toxikokinetiska data kan bevisas att det inte förekommer 
någon systemisk adsorption via relevanta exponeringsvägar (t.ex. om koncentrationerna i 
plasma/blod ligger under detektionsgränsen vid användning av en känslig metod och om 
ämnet och metaboliter av ämnet inte förekommer i urin, galla eller utandningsluft) och om 
exponeringen av människor är obefintlig eller obetydlig.

6.9. En cancerundersökning får föreslås av registranten eller kan krävas av den behöriga 
myndigheten i den utvärderande medlemsstaten i enlighet med artiklarna 39, 40 eller 44

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



71

exponering av människor, och

– om ämnet klassificeras som mutagent i kategori 3 eller om data från undersökningar med 
upprepad dosering tyder på att ämnet kan ge upphov till hyperplasi och/eller pre-neoplastiska 
skador.

7. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

KOLUMN 1
ERFORDERLIG STANDARDINFORMATION

KOLUMN 2
SÄRSKILDA REGLER FÖR ANPASSNING AV INFORMATIONEN I KOLUMN 1

7.2. Nedbrytning 7.2. Registranten skall föreslå ytterligare testning av nedbrytningen om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt bilaga I tyder på att ämnets nedbrytning behöver 
undersökas närmare. Valet av tester beror på resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.2.1. Biotisk

7.2.1.5. Ytterligare tester för att bekräfta hur snabbt den 
biologiska nedbrytningen (aerob och/eller anaerob) sker 
i olika delar av miljön (vatten, sediment, jord), med 
särskild tonvikt på identifiering av de viktigaste 
nedbrytningsprodukterna.

7.3. Öde och uppträdande i miljön 7.3. Registranten skall föreslå ytterligare testning om kemikaliesäkerhetsbedömningen enligt 
bilaga I tyder på att ämnets öde och beteende behöver undersökas närmare. Valet av tester 
beror på resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.3.4. Ytterligare undersökningar av ämnets öde och 
uppträdande i miljön
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7.4. Effekter på landlevande organismer

7.4. Registranten skall föreslå ett test av kronisk toxicitet om jämförelsen av den (förväntade) 
miljöexponeringen och resultaten från tester av akut toxicitet tyder på att det är nödvändigt 
att närmare undersöka effekterna på landlevande organismer. Valet av tester beror på 
resultaten av denna jämförelse. 

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

7.4.4. Test av kronisk toxicitet på daggmaskar (såvida en 
sådan test inte redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VII).

7.4.5. Test av kronisk toxicitet på jordlevande 
ryggradslösa djur (andra än daggmaskar), såvida en 
sådan test inte redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VII.

7.4.6. Test av kronisk toxicitet på växter, såvida en sådan 
test inte redan har tillhandahållits som en följd av 
kraven i bilaga VII.

7.5. Kronisk toxicitet för sedimentlevande organismer 7.5. Registranten skall föreslå ett test av kronisk toxicitet om jämförelsen av den (förväntade) 
miljöexponeringen och resultaten från tester av akut toxicitet tyder på att det är nödvändigt 
att närmare undersöka effekterna på sedimentlevande organismer. Valet av tester beror på 
resultaten av säkerhetsbedömningen.

7.6. Kronisk toxicitet eller reproduktionstoxicitet för 
fåglar

7.6. Undersökningen behöver inte göras om direkt eller indirekt exponering av fåglar är 
osannolik.
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9. DETEKTIONS- OCH ANALYSMETODER

En beskrivning av analysmetoderna skall lämnas på begäran, för de relevanta delar av miljön som varit föremål för undersökningar med användning av 
de berörda metoderna. Om analysmetoderna inte är tillgängliga skall detta motiveras.
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BILAGA IX
ALLMÄNNA REGLER FÖR ANPASSNING AV DET STANDARDTESTBATTERI

SOM ANGES I BILAGORNA V–VIII
I bilagorna V–VIII anges det standardtestbatteri som krävs för alla ämnen som tillverkas 
eller importeras i mängder på

– minst 1 ton i enlighet med artikel 11.1 a,
– minst 10 ton i enlighet med artikel 11.1 d,

– minst 100 ton i enlighet med artikel 11.1 c, och
– minst 1 000 ton i enlighet med artikel 11.1 d. 

Förutom att registranten får anpassa standardtestbatteriet till de särskilda regler som 
anges i kolumn 2 i bilagorna V–VIII får det också anpassas i enlighet med de allmänna 
reglerna i avsnitt 1 i denna bilaga. Vid utvärderingen får de behöriga myndigheterna i den 
utvärderande myndigheten bedöma dessa anpassningar av standardtestbatteriet. 

1. TESTNINGEN FÖREFALLER INTE VARA VETENSKAPLIGT NÖDVÄNDIG

1.1. Användning av befintliga data
1.1.1. Data om fysikalisk-kemiska egenskaper från försök som inte utförts enligt 
god laboratoriepraxis (GLP) eller bilaga X
Dessa data skall anses motsvara de data som genererats genom motsvarande test i 
bilaga X 

(1) om de kan användas för klassificering, märkning och riskbedömning, och 
(2) om lämplig och tillförlitlig dokumentation av undersökningen tillhandahålls.

1.1.2. Data från djurförsök som inte utförts enligt god laboratoriepraxis (GLP) 
eller bilaga X
Dessa data skall anses motsvara de data som genererats genom motsvarande test i 
bilaga X 

(1) om de kan användas för klassificering, märkning och riskbedömning, 
(2) om de ger lämplig och tillförlitlig täckning av de nyckelparametrar som avses 

undersökas i motsvarande test i bilaga X,
(3) om exponeringens varaktighet är jämförbar med eller längre än i motsvarande 

test i bilaga X (om exponeringens varaktighet är en viktig parameter), och 
(4) om lämplig och tillförlitlig dokumentation av undersökningen tillhandahålls.
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1.1.3. Historiska humandata
Historiska humandata, såsom epidemiologiska undersökningar om exponerade 
befolkningsgrupper, data om exponering vid olyckshändelser eller yrkesmässig exponering 
samt kliniska undersökningar skall beaktas. 
Hur väl enskilda data illustrerar en viss hälsoeffekt beror bland annat på typen av analys och 
på de parametrar som omfattas, samt på reaktionens omfattning och specificitet och därmed 
effektens förutsägbarhet. Kriterierna för att bedöma datans lämplighet omfattar

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

(3) tillräckligt lång uppföljningsperiod för att eventuella sjukdomar skall hinna visa sig,
(4) en adekvat metod för att observation av effekter,

(5) beaktande av partiskhet och möjliga felkällor, och
(6) en rimlig statistisk tillförlitlighet för att slutsatsen skall kunna anses vara berättigad. 

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.

1.2. Bevisvärde
Flera oberoende informationskällor kan tillsammans ha tillräckligt bevisvärde för att man 
skall kunna anta eller dra slutsatsen att ett ämne har eller inte har en viss farlig egenskap. Var 
för sig betraktas dessa informationskällor däremot som otillräckliga för att stödja sådana 
misstankar. 

Nyligen utvecklade testmetoder som ännu inte är upptagna i bilaga X kan ha tillräckligt 
bevisvärde för att man skall kunna dra slutsatsen att ett ämne har eller inte har en viss farlig 
egenskap.
Om det finns tillräckliga bevis för att ett ämne har eller inte har vissa farliga egenskaper

– skall ytterligare tester på ryggradsdjur som avser denna egenskap undvikas,
– får ytterligare tester som inte görs på ryggradsdjur undvikas.

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.

1.3. Struktur-aktivitetssamband (SAR)
Resultat från giltiga modeller för kvalitativa eller kvantitativa struktur-aktivitetssamband 
[(Q)SAR] kan tyda på att ett ämne har eller inte har en viss farlig egenskap. Resultat av 
(Q)SAR får användas i stället för testning 
– om resultaten erhålls från en (Q)SAR-modell vars vetenskapliga validitet har 

fastställts,
– om resultaten kan användas för klassificering, märkning och riskbedömning,

– om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda metoderna tillhandahålls.
Kemikaliemyndigheten skall i samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och berörda 
parter utarbeta och tillhandahålla riktlinjer för hur man skall bedöma vilka (Q)SAR som 
uppfyller dessa villkor och ge exempel.

1.4. In vitro-metoder
Resultat från lämpliga in vitro-metoder kan tyda på att ämnet har en viss farlig egenskap. I 
detta sammanhang innebär "lämpliga" tillräckligt väl utvecklade i enlighet med internationellt 
överenskomna testutvecklingskriterier (t.ex. ECVAM:s kriterier för medtagande av ett test i 
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prevalideringsprocessen). Beroende på den möjliga risken kan det vara nödvändigt med en 
omedelbar bekräftelse som kräver testning som ger mer information än vad som avses i 
bilagorna V eller VI eller som ger mer information än vad som avses i bilagorna VII eller VIII 
för respektive mängdnivå.
Om de resultat som erhålls med sådana in vitro-metoder inte tyder på att ämnet har en viss 
farlig egenskap skall man ändå utföra relevanta tester vid berörd mängdnivå för att bekräfta 
de negativa resultaten, såvida det inte krävs testning i enlighet med bilagorna V–VIII eller i 
enlighet med andra regler i bilaga IX.
En sådan bekräftelse är inte nödvändig

(1) om resultaten härrör från en in vitro-metod vars vetenskapliga validitet har fastställts 
genom en valideringsstudie enligt internationellt överenskomna valideringsprinciper,

(2) om resultaten kan användas för klassificering, märkning och riskbedömning, och
(3) om lämplig och tillförlitlig dokumentation av de använda metoderna tillhandahålls.

1.5. Gruppering av ämnen och jämförelse med strukturlika ämnen
Ämnen vars fysikalisk-kemiska, toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper sannolikt är 
likartade eller följer ett regelbundet mönster på grund av att ämnena liknar varandra i
strukturellt hänseende får betraktas som en grupp eller "ämneskategori". Tillämpning av 
gruppkonceptet kräver att fysikalisk-kemiska egenskaper, hälso- och miljöeffekter eller 
ämnets öde i miljön kan förutsägas utifrån data för ett referensämne i samma grupp genom 
jämförelse med andra ämnen i gruppen (interpolering). På så sätt är det inte nödvändigt att 
testa varje ämne med avseende på varje endpoint.

Likheterna kan grundas på
(1) en gemensam funktionell grupp,

(2) gemensamma prekursorer och/eller sannolikheten för gemensamma 
nedbrytningsprodukter via fysikaliska eller biologiska processer som resulterar i 
strukturellt likartade kemikalier, eller

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

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

I samtliga fall skall lämplig och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.

2. TESTNINGEN ÄR INTE TEKNISKT MÖJLIG

Testning med avseende på en viss endpoint är inte nödvändigt om det inte är tekniskt möjligt 
att göra en undersökning till följd av ämnets egenskaper, t.ex. på grund av att det är mycket 
flyktigt, ytterst reaktivt eller instabilt, på grund av att det föreligger en brand- eller 
explosionsrisk om ämnet blandas med vatten eller på grund av att den radioaktiva märkning 
av ämnet som krävs i vissa undersökningar inte är möjlig. Den vägledning som ges i 
riktlinjerna i bilaga X skall alltid respekteras, särskilt när det gäller en viss metods tekniska 
begränsningar.

3. ÄMNESANPASSAD EXPONERINGSBASERAD TESTNING

Testning i enlighet med bilagorna VII och VIII kan undvikas på basis av de 
exponeringsscenarier som tagits fram i kemikaliesäkerhetsrapporten.

I samtliga fall skall en tillräcklig motivering och tillförlitlig dokumentation tillhandahållas.
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