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BILAGA XI
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR NEDSTRÖMSANVÄNDARE OM

BEDÖMNING AV ÄMNEN OCH UTARBETANDE AV KEMIKALIESÄKERHETSRAPPORTER

INLEDNING

Syftet med den här bilagan är att ange hur nedströmsanvändare skall bedöma och 
dokumentera att de risker som är förknippade med det ämne som de använder kontrolleras 
tillräckligt väl under användningen, om denna inte omfattas av det säkerhetsdatablad som 
tillhandahållits, och att säkerställa att andra användare längre ned i distributionskedjan kan 
kontrollera riskerna på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen skall omfatta ämnets hela 
livscykel, från det att nedströmsanvändaren erhåller ämnet, för sina egna användningar och 
för sina identifierade användningar längre ned i distributionskedjan. Bedömningen skall avse 
användningen av ämnet som sådant, eller ingående i en beredning eller vara.
Nedströmsanvändarna skall när de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen och utarbetar 
kemikaliesäkerhetsrapporten beakta den information som de erhållit i säkerhetsdatabladet från 
kemikalieleverantören i enlighet med artikel 29 i denna förordning. Om det redan gjorts en 
riskbedömning i enlighet med gemenskapslagstiftningen (t.ex. en riskbedömning enligt 
förordning (EEG) nr 793/93) skall denna beaktas och diskuteras i 
kemikaliesäkerhetsrapporten om detta är lämpligt. Avvikelser från sådana bedömningar måste 
motiveras. Bedömningar som gjorts enligt andra internationella och nationella program får 
också beaktas.
Det förfarande som nedströmsanvändare tilämpar när de gör kemikaliesäkerhetsbedömningen 
och utarbetar kemikaliesäkerhetsrapporten omfattar tre steg.

Steg 1: Framtagning av exponeringsscenarier
Nedströmsanvändarna skall ta fram exponeringsscenarier för användningar som inte omfattas 
av det säkerhetsdatablad som de erhållit i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I.

Steg 2: Vid behov, en förbättring av leverantörens farobedömning
Om nedströmsanvändaren anser att bedömningarna i det erhållna säkerhetsdatabladet är 
tillräckliga, är det inte nödvändigt att göra någon ytterligare farobedömning eller PBT- och 
vPvB-bedömning. I detta fall skall nedströmsanvändaren använda den information som 
leverantören tillhandahållit för riskkarakteriseringen. Detta skall anges i 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

Om nedströmsanvändaren anser att de bedömningar som redovisas i det erhållna 
säkerhetsdatabladet är otillräckliga, skall denne göra nödvändiga bedömningar i enlighet med 
avsnitt 1–4 i bilaga I.
Om nedströmsanvändaren anser sig behöva mer information än den som leverantören har 
tillhandahållit för att kunna utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport, skall nedströmsanvändaren 
sammanställa denna information. Om denna information endast kan erhållas genom försök på 
ryggradsdjur skall nedströmsanvändaren lämna ett förslag till testningsstrategi till 
kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 35. Strategin skall omfatta en motivering till 
varför det krävs ytterligare information. I väntan på resultaten från ytterligare tester skall 
nedströmsanvändaren redovisa de riskhanteringsåtgärder som har vidtagits.

När eventuella ytterligare tester har slutförts skall nedströmsanvändaren vid behov omarbeta 
kemikaliesäkerhetsrapporten och sitt säkerhetsdatablad.

Steg 3: Riskkarakterisering
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I enlighet med avsnitt 6 i bilaga I skall en riskkarakterisering göras för varje nytt 
exponeringsscenario. Riskkarakteriseringen skall redovisas under relevant rubrik i 
kemikaliesäkerhetsrapporten och sammanfattas under relevanta rubriker i säkerhetsdatabladet.

I dessa steg kan man växelvis dels utveckla nya exponeringsscenarier, vilket innebär att man 
utarbetar och genomför eller rekommenderar riskhanteringsåtgärder, dels ägna sig åt att ta 
fram ny information. Syftet med att ta fram ny information är att man skall kunna göra en 
exaktare riskkarakterisering som grundas på noggrannare faro- och exponeringsbedömningar.

Nedströmsanvändaren skall utarbeta en kemikaliesäkerhetsrapport med en detaljerad 
redogörelse för sin kemikaliesäkerhetsbedömning. För detta ändamål skall del C avsnitten 5 
och 6 i formuläret i avsnitt 7 i bilaga I användas och, om lämpligt, de andra avsnitten i detta 
formulär.

I del A av kemikaliesäkerhetsrapporten skall det finnas en försäkran om att 
nedströmsanvändaren vidtar de riskhanteringsåtgärder som anges i de relevanta 
exponeringsscenarierna för sina egna användningar och att information om de 
riskhanteringsåtgärder som beskrivs i exponeringsscenarierna för de identifierade 
användningarna vidarebefordras nedåt i distributionskedjan.
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BILAGA XII
KRITERIER FÖR IDENTIFIERING AV LÅNGLIVADE, BIOACKUMULERANDE OCH TOXISKA 

ÄMNEN SAMT MYCKET LÅNGLIVADE OCH MYCKET BIOACKUMULERANDE ÄMNEN

I denna bilaga fastställs kriterier för identifiering av

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

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

Ett ämne identifieras som ett PBT-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 1.1, 1.2 och 
1.3. Ett ämne identifieras som ett vPvB-ämne om det uppfyller kriterierna i avsnitt 2.1 
och 2.2. Denna bilaga skall inte gälla för oorganiska ämnen, men däremot för organiska 
metallföreningar.

1. PBT-ÄMNEN

Ett ämne som uppfyller samtliga tre kriterier i nedanstående avsnitt är ett PBT-ämne.

1.1. Persistens
Ett ämne uppfyller persistenskriteriet (P-) om

– halveringstiden i havsvatten är längre än 60 dagar, eller

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

– halveringstiden i havssediment är längre än 180 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller brackvattensediment är längre än 120 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 120 dagar.

Bedömningen av ämnets persistens i miljön skall baseras på data om halveringstiden som 
samlats in under lämpliga betingelser, som skall beskrivas av registranten.

1.2. Bioackumulering
Ett ämne uppfyller bioackumuleringskriteriet (B-) om

– biokoncentrationsfaktorn (BCF) är högre än 2 000.

Bedömningen av bioackumuleringen skall baseras på uppmätta biokoncentrationer i olika 
vattenlevande arter. Data från såväl sötvatten som havsvatten kan användas.

1.3. Toxicitet
Ett ämne uppfyller toxicitetskriteriet (T-) om

– nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid långvarig exponering för marina 
organismer eller sötvattensorganismer är mindre än 0,01 mg/l, eller

– ämnet klassificeras som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), mutagent 
(kategori 1 eller 2) eller reproduktionstoxiskt (kategori 1, 2 eller 3), eller

– det finns andra belägg för ämnets kroniska toxicitet, genom att ämnet 
klassificeras som T, R48 eller Xn, R48 enligt direktiv 67/548/EEG.
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2. VPVB–ÄMNEN

Ett ämne som uppfyller kriterierna i nedanstående avsnitt är ett vPvB-ämne.

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

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

– halveringstiden i havssediment, sötvattens- eller brackvattensediment är längre
än 180 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 180 dagar.

2.2. Bioackumulering
Ett ämne uppfyller kriteriet på hög bioackumulerbarhet (vB-) om

– biokoncentrationsfaktorn är högre än 5 000.
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BILAGA XIII
FÖRTECKNING ÖVER ÄMNEN SOM KRÄVER TILLSTÅND 

.
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BILAGA XIV
DOKUMENTATION

Syftet med denna bilaga är att fastställa allmänna principer för medlemsstaternas inlämnande 
och motivering av förslag till begränsningar, harmoniserad klassificering och märkning eller 
identifiering av ett ämne som PBT, VPVB eller ett ämne som ger anledning till motsvarande 
oro i gemenskapen. 

DOKUMENTATIONENS INNEHÅLL

Del A – Förslag
Förslaget skall omfatta upplysningar om

a) de begränsningar som föreslås, bl.a. det berörda ämnet och den tillverkning, 
användning och/eller utsläppande på marknaden som påverkas, eller

b) det berörda ämnet och föreslagen harmoniserad klassificering och märkning, eller
c) det berörda ämnet och huruvida det föreslås identifieras som ett PBT-ämnet enligt 

artikel 54 d, ett VPVB-ämne enligt artikel 54 e eller ett ämne som ger anledning till 
motsvarande oro enligt artikel 54 f.

Del B – Teknisk och vetenskaplig grund
En bedömning av faran eller risken, vilken visar att det är nödvändigt att vidta 
gemenskapsåtgärder, utöver eventuella åtgärder som redan vidtagits. Denna bedömning skall 
redovisas i enlighet med den mall för kemikaliesäkerhetsrapporten (del B) som anges i 
bilaga I och, om det är lämpligt, med hjälp av de metoder som anges i den bilagan.
För förslag till begränsningar skall de relevanta delar av bilaga I som behövs som stöd för 
förslaget fyllas i.
För förslag till klassificering och märkning skall de relevanta delar av avsnitt I som behövs 
som stöd för förslaget fyllas i.
För förslag om identifiering av ett ämne som PBT- eller VPVB-ämne skall de relevanta delar 
av avsnitt 1–4 som behövs som stöd för förslaget fyllas i.
Medlemsstaterna skall beakta alla relevanta data i registreringsunderlagen och får använda all 
tillgänglig information. Det behövs inte någon särskild angivelse av att relevant information 
saknas. 

För information som inte tidigare lämnats in till kemikaliemyndigheten och som används i 
dokumentationen, skall en fyllig rapportsammanfattning utarbetas och lämnas in till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som myndigheten fastställer i enlighet med artikel 108.
I denna dokumentation är det möjligt att beakta utsläpp av ämnet från olika källor. 

I dokumentationen kan man också utarbeta exponeringsscenarier som tar hänsyn till de 
riskhanteringsåtgärder som verkligen vidtas. 

Om flera ämnen grupperats ihop skall dokumentationen omfatta en vetenskaplig motivering 
för detta.

Den medlemsstat som lämnar in dokumentationen skall på begäran förse 
kemikaliemyndigheten eller kommissionen med all information som ligger till grund för 
dokumentationen eller som åberopas i dokumentationen. 
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Del C – Skäl för gemenskapsåtgärder
a) Belägg för att genomförda riskhanteringsåtgärder (inklusive de som identifieras i 

registreringsunderlag enligt artiklarna 9–13) inte är tillräckliga.

b) Motivering av förslaget att det krävs åtgärder på gemenskapsnivå.
c) Fastställande av andra möjligheter att behandla de problem som identifieras i del B. 

När det gäller begränsningar skall detta omfatta belägg för att alternativa ämnen 
och/eller processer har beaktats vid utarbetande av förslaget.

d) Fastställande av de administrativa, rättsliga eller andra verktyg genom vilka de 
tillgängliga alternativen kan genomföras.

e) Motivering till det valda alternativet och den valda genomförandemetoden. 
Alternativen skall utvärderas i enlighet med följande kriterier:

i) Effektivitet: åtgärden måste vara inriktad på de effekter eller exponeringar 
som ger upphov till de fastställda riskerna och måste kunna reducera dessa 
risker till en nivå där de kontrolleras i tillräcklig utsträckning inom en rimlig 
tidsperiod.

ii) Genomförbarhet: åtgärden måste vara genomförbar och hanterlig och det 
måste vara möjligt att kontrollera efterlevnaden. Åtgärder som kan genomföras 
med befintlig infrastruktur bör prioriteras.

iii) Kontrollerbarhet: det måste vara möjligt att övervaka resultaten av 
genomförandet av den föreslagna åtgärden.

iv) En socioekonomisk bedömning får göras av den föreslagna åtgärdens 
konsekvenser för producenter/importörer och/eller nedströmsanvändare av 
ämnet och för andra parter. Denna bedömning bör göras i enlighet med 
bilaga XV.

Del D – Övrig information
a) En redovisning av vilka berörda parter som har rådfrågats om den föreslagna 

åtgärden och, i förekommande fall, hur deras synpunkter har beaktats.

b) Annan relevant information.
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BILAGA XV
SOCIOEKONOMISK ANALYS

I den här bilagan anges den information som kan behandlas av dem som lämnar in en 
socioekonomisk analys tillsammans med sin tillståndsansökan i enlighet med artikel 59.5 a, 
eller i samband med ett förslag till begränsningar i enlighet med artikel 66.3 b.

Kemikaliemyndigheten skall ta fram riktlinjer för utarbetande av socioekonomiska analyser. 
Socioekonomiska analyser, eller bidrag till dem, skall tillhandahållas i det formulär som 
kemikaliemyndigheten fastställer i enlighet med artikel 108.
Den som ansöker om tillstånd eller, när det gäller ett förslag till begränsningar, den berörda 
parten skall emellertid ansvara för analysens detaljnivå och omfattning. Detta gäller även 
bidrag till analysen. Den information som lämnas kan behandla de socioekonomiska 
konsekvenserna på alla nivåer.
En socioekonomisk analys kan omfatta följande:

– Konsekvenserna för sökanden av att ett tillstånd beviljas eller vägras, eller, när det 
gäller ett förslag till begränsning, konsekvenserna för industrin (t.ex. tillverkare och 
importörer). Kommersiella konsekvenser för alla andra aktörer i distributionskedjan, 
nedströmsanvändare och berörda företag såsom effekter på investeringar, 
engångskostnader och driftkostnader (t.ex. efterlevnad, övergångsbestämmelser, 
förändringar i befintliga processer, rapporterings- och övervakningssystem, 
installation av ny teknik osv.).

– Konsekvenser för konsumenter av att ett tillstånd beviljas eller vägras, eller av en 
föreslagen begränsning. Till exempel produktpriser, förändringar i produkternas 
sammansättning, kvalitet eller prestanda, produkternas tillgänglighet och 
konsumentval.

– Sociala konsekvenser av att ett tillstånd beviljas eller vägras eller av en föreslagen 
begränsning. Till exempel anställningstrygghet och sysselsättning.

– Alternativens tillgänglighet, lämplighet och tekniska genomförbarhet samt de 
ekonomiska konsekvenserna därav, och information om teknisk utvecklingstakt och 
utvecklingspotential inom den berörda sektorn. Vid en ansökan om tillstånd, de 
sociala och/eller ekonomiska konsekvenserna av användning av de tillgängliga 
alternativ som anges i artikel 59.5 b.

– Mer omfattande konsekvenser av att ett tillstånd beviljas eller vägras, eller av en 
föreslagen begränsning, för handel, konkurrens och ekonomisk utveckling (särskilt 
små och medelstora företag. Detta kan omfatta hänsynstagande till lokala, regionala, 
nationella eller internationella aspekter.

– När det gäller förslag till begränsningar, förslag till lagstiftning eller andra åtgärder 
som skulle kunna fylla samma syfte som den föreslagna begränsningen (med 
beaktande av befintlig lagstiftning). Detta skall omfatta en bedömning av 
kostnaderna i samband med alternativa riskhanteringsåtgärder.

– När det gäller ett förslag till begränsningar, sociala och ekonomiska fördelar med den 
föreslagna begränsningen. Till exempel arbetstagares hälsa, miljöprestanda och 
spridning av dessa fördelar, till exempel geografiskt och i olika befolkningsgrupper.

– En socioekonomisk analys får också behandla andra frågor som sökanden eller andra 
berörda parter anser vara relevanta.
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BILAGA XVI
Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa 

farliga ämnen, beredningar och varor

ê 76/769/EEG (anpassad)

BILAGAÖ XVIÕ
Begränsning av framställning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga 

ämnen, beredningar och varor
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ê 76/769/EEG (anpassad)

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller 
preparatÖ beredningÕ

Villkor

ê 85/467/EEG Art. 1.1 (ny)
è1 89/677/EEG Art. 1.1

1. Polyklorerade bifenyler (PCB) utom 
mono- och diklorerade bifenyler.

– Polyklorerade trifenyler (PCT).

– Preparat Ö BeredningarÕ
inklusive spilloljor som innehåller 
mer än è1 0,005çviktprocent 
PCB eller PCT.

Ö 1. FårÕ får inte användas. I följande fall 
får de dock användas om de angivna 
villkoren är uppfyllda: xix Ö Dock skall 
följande utrustningar, anläggningar och 
vätskor som användes den 30 juni 1986 
tillåtas tills de slutligt omhändertas eller tas 
ur bruk.:Õ

1.Ö a)Õ Längst till och med den 30 
juni 1986: elektrisk Ö ElektriskÕ
utrustning i slutna system, 
transformatorer, motstånd och 
induktorer.

2.Ö b)Õ Längst till och med den 30 
juni 1986: stora Ö StoraÕ
kondensatorer (≥ 1 kg totalvikt).

3.Ö c)Õ Längst till och med den 30 
juni 1986: små Ö SmåÕ
kondensatorer (om klorhalten i den 
PCB som används är högst 43 % och 
det inte innehåller mer än 3,5 % 
pentaklorerade eller högre klorerade 
bifenyler).

4.Ö d)Õ Längst till och med den 30 
juni 1986: värmeöverförande
Ö VärmeöverförandeÕ vätskor i 
slutna system för värmeöverföring.

5.Ö e)Õ Längst till och med den 30 
juni 1986: hydraulvätskor
Ö HydraulvätskorÕ i utrustning 
för gruvbrytning under jord.

Utrustningar, anläggningar och 
vätskor som avses i punkt 1-5 och 
som används den 30 juni 1986 skall
tillåtas tills de slutligen omhändertas 
eller tas ur bruk.

Ö 2.Õ – För att skydda hälsan och miljön 
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får medlemsstaterna inom sina territorier
Ö medlemsstatenÕ förbjuda 
användningen av sådana utrustningar, 
anläggningar eller vätskor Ö som avses i 
punkt 1Õ även innan de slutligt 
omhändertas eller tas ur bruk.
Ö 3.Õ – Att på marknaden släppa ut 
begagnade utrustningar, anläggningar eller 
vätskor Ö som avses i punkt 1Õ för annat 
ändamål än slutligt omhändertagande skall 
förbjudas från och med den 30 juni 1986.

Ö 4.Õ – Om medlemsstaterna Ö en 
medlemsstatÕ anser att det av tekniska skäl 
inte är möjligt att använda 
ersättningsprodukter Ö ersättningsvarorÕ, 
får de Ö denÕ tillåta användningen av 
PCB, PCT och preparat Ö beredningarÕ
där dessa ingår även fortsättningsvis, om 
dessa endast är avsedda att användas i 
samband med normalt underhåll för 
påfyllning och som ersättning för vätskor som 
innehåller PCB Ö PCTÕ och som ingår i 
fungerande anläggningar som köpts före 
ikraftträdandet av detta direktiv Ö den 1 
oktober 1985Õ.

6 Ö 5Õ. Längst till och med den 30 juni 
1986: som råvaror och mellanprodukter för 
vidare bearbetning till produkter som inte 
omfattas av förbudet i direktiv 76/769/EEG 
och de direktiv som ändrar detta. Efter den 30 
juni 1986 får medlemsstaterna
Ö Medlemsstaten fårÕ medge undantag 
från förbudet mot saluförande
Ö utsläppande på marknadenÕ och 
användning av sådana råvaror och 
mellanprodukter Ö primära och 
intermediära ämnen och beredningarÕ , om 
de anser att detta kan ske utan risker för 
hälsan och miljön. Skälen för undantaget 
skall dessförinnan anmälas till 
kommissionen.

ê 85/467/EEG Art. 1.2 andra 
strecksatsen (ny)

Ö 6.Õ Utöver vad som följer av 
Ö tillämpningen avÕ andra direktiv
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Ö gemenskapsbestämmelserÕ om 
märkning av farliga ämnen och preparat
Ö beredningarÕ , får medlemsstaterna 
föreskriva att Ö måsteÕ utrustningar och 
anläggningar i vilka PCB eller PCT 
förekommer även skall vara försedda med 
anvisningar om hur PCB och PCT slutligt 
skall omhändertas och om hur utrustningar 
och anläggningar med ämnena skall 
underhållas. Anvisningarna skall kunna läsas 
vågrätt när det föremål som innehåller PCB
eller PCT är placerat i normalt läge. Texten 
skall synas tydligt mot bakgrunden 
Medlemsstaterna får kräva att texten skall
Ö ochÕ vara skriven på ett språk som 
förstås inom deras territorier Ö det 
territorium där det användsÕ.

ê 76/769/EEG (anpassad)

2. Kloreten (vinylklorid).

Ö CAS-nr 75-01-4
EINECS-nr 200-831-0Õ

Får inte användas som drivgas i aerosoler, 
oavsett användningsområde.

ê 97/64/EG Art. 1 (anpassad)

3. Vätskeformiga ämnen eller preparat
Ö beredningarÕ som Ö anses 
som farligaÕ enligt rådets direktiv 
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om 
tillnärmning av lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
ämnen1, Ö senastÕ anpassat till 
tekniska framsteg genom direktiv 
93/21/EEG2 av den 27 april 1993 
Ö 2001/59/EGÕ2 och 96/54/EG3 

av den 30 september 1996
Ö Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 
1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat4, i dess ändrade lydelse 

1. Får inte användas i
– prydnadsföremål avsedda att ge ljus-

eller färgeffekter med hjälp av olika 
faser, t.ex. i prydnadslampor och 
askfat,

– trolleri- och skämtartiklar,

– spel för en eller flera deltagare eller 
föremål för detta ändamål, även 
sådana med dekorativ funktion.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
ovanstående Ö punkt 1Õ får ämnen och 
preparatÖ beredningarÕ som

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

– kan användas som bränsle i 
prydnadslampor, och
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enligt kommissionens direktiv 
2001/60/EG5Õ anses som farliga 
enligt definitionerna i artikel 2.2 och 
kriterierna i bilaga VI, del 2, 3 och 4.

– saluförs Ö släpps ut på 
marknadenÕ i förpackningar om 
15 liter eller mindre,

varken innehålla ett färgämne, såvida det inte 
är nödvändigt av skatteskäl, eller ett 
luktämne.
Ö 3.Õ Utan att det påverkar tillämpningen 
av andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och märkning av 
farliga ämnen och preparat
Ö beredningarÕ som omfattas av artikel
Ö punktÕ 2, skall dessa, när de är avsedda 
att användas i lampor, vara märkta på ett 
läsligt och outplånligt sätt enligt följande:
”Förvara lampor fyllda med denna vätska 
utom räckhåll för barn”.

ê 79/663/EEG Art. 1 (anpassad)

4. Tris (2,3-dibromopropyl)fosfat
CAS (Chemical Abstract Service 
Number) nr Ö CAS-nrÕ 126-72-
7

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

ê 82/806/EEG Art. 1 (anpassad)

5. Bensen
CAS (Chemical Abstract Service 
Number) nrÖ CAS-nrÕ 71-43-2
Ö EINECS-nr 200-753-785Õ

Ö 1.Õ Får inte användas i leksaker eller 
delar till leksaker som släpps ut på 
marknaden, om koncentrationen av bensen i 
fri form överstiger 5 mg/kg av vikten hos 
leksaken eller delen till leksaken.
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ê 89/677/EEG Art. 1.3 (anpassad)

Ö 2.Õ Får inte användas i ämnen eller 
preparatÖ beredningarÕ som släpps ut på 
marknaden i koncentrationer som uppgår till 
0,1 viktprocent eller högre.
Ö 3.Õ Denna bestämmelseÖ Punkt 2Õ
gäller dock inte för
a) motorbränslen som omfattas av 

direktiv 85/210/EEG
Ö Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 
1998 om kvaliteten på bensin och 
dieselbränslen och om ändring av 
rådets direktiv 93/12/EEG6Õ,

b) ämen och preparat
Ö beredningarÕ för användning i 
industriprocesser som inte medför 
bensenutsläpp i mängder som
överstiger vad som föreskrivs genom 
gällande lagstiftning,

c) avfall som omfattas av Ö rådetsÕ
direktiv 75/442/EEG7 och Ö rådets 
direktivÕ 78/319/EEG
Ö 91/689/EEGÕ8.

ê 83/478/EEG Art. 2 (anpassad)
è1 85/610/EEG Art. 1

è1 6.ç Asbestfibrer

6.1.Ö a)Õ Krokidolit
CAS-nr 12001-28-4

Ö b)Õ Amosit
CAS-nr 12172-73-5

Ö c)Õ Antofyllitasbest
Ö AntofyllitÕ

CAS-nr77536-67-5

6.1. Ö 1.Õ Det skall vara förbjudet att 
släppa ut på marknaden och använda dessa 
fibrer och sådana produkterÖ varorÕ som 
medvetet tillsatts sådana fibrer.

6.2. Det skall vara förbjudet att släppa ut 
på marknaden och använda denna fiber och 
sådana produkter som medvetet tillsatts 
sådana fibrer.
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ê 1999/77/EG Art. 1 (anpassad)

Ö d)Õ Aktinolitasbest,
Ö AktinolitÕ
CAS-nr 77536-66-4

Ö e)Õ Tremolitasbest,
Ö TremolitÕ

CAS-nr 77536-68-6
6.2.Ö f)Õ Krysotil Ö 9Õ

CAS-nr 12001-29-5
Ö CAS-nr 132207-32-0Õ

Medlemsstaterna får dock undanta 
Ö utsläppande på marknaden och 
användning avÕ diafragmer Ö som 
innehåller krysotil (punkt 6 f)Õ för 
befintliga elektrolysanläggningar tills de tas 
ur bruk eller tills lämpliga asbestfria 
ersättningsmaterial finns tillgängliga, varvid 
det som inträffar först skall gälla. 
Kommissionen kommer att se över detta 
undantag före den 1 januari 2008.
Ö 2.Õ Användningen av sådana produkter
Ö varorÕ som innehåller de asbestfibrer 
som nämns i punkterna 6.1 och 6.2Ö punkt 
1Õ och som installerats eller tagits i bruk 
före dagen för genomförandet av direktiv 
1999/77/EG i den berörda medlemsstaten
Ö den 1 januari 2005Õ skall även 
fortsättningsvis vara tillåten tills produkterna
Ö varornaÕ slutförvaras eller tas ur bruk. 
Emellertid, för att skydda människors hälsa 
får medlemsstaterna förbjuda användningen 
av sådana produkter Ö varorÕ inom sitt 
territorium innan de slutförvaras eller tas ur
bruk.

ê 1999/77/EG Art. 2.3 (anpassad)

Ö Från och med ikraftträdandet av denna 
förordning till den 1 januari 2005 får 
medlemsstaterna inom sina territorier inte 
tillåta införandet av nya tillämpningar av 
krysotilasbest.Õ
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ê 1999/77/EG Art. 1 (anpassad)

Ö 3.Õ Utan att det påverkar tillämpningen 
av andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och märkning av 
farliga ämnen och preparat
Ö beredningarÕ får utsläppandet på 
marknaden och användningen av dessa fibrer 
och av sådana produkter Ö varorÕ som 
innehåller dessa fibrer, som godkänts Ö är 
tillåtnaÕ enligt ovanstående undantag, 
endast tillåtas om produkten Ö varornaÕ
förses med en etikett i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II till direktiv 
76/769/EEG Ö tillägg 7 till denna 
förordningÕ. 

ê 83/264/EEG Art. 1 (anpassad)
ð ny

8Ö 7Õ . Tris (1-aziridinyl)fosfinoxid
CAS-nr 5455-55-1

9Ö 8Õ . Polybromerade bifenyler 
(PBB)

CAS-nr 59536-65-1

Får inte användas i textilvaror som är avsedda 
att komma i direkt kontakt med huden, t.ex. 
kläder, underkläder och sängkläder.
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10Ö 9Õ . Pulver av kvillajabark 
(Quillaja saponaria) och dess 
derivat som innehåller saponiner
Pulver från rötterna av Helleborus 
viridis och Helleborus niger
Pulver från rötterna av Veratrum 
album och Veratum nigrum

Benzidin ð ochï /eller dess derivat
Ö CAS-nr 92-87-5

EINECS-nr 202-199-1Õ
Orto-nitrobensaldehyd

CAS-nr 552-89-6
Trämjöl

11Ö 10Õ . Ammoniumsulfid
CAS-nr 12135-76-1

och Ammoniumvätesulfid
CAS-nr 12124-99-1

Ammoniumpolysulfid
CAS-nr 12259-92-6

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

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

Medlemsstaterna får dock inom sina 
territorier tillåta stinkbomber som innehåller 
högst 1,5 ml.
ð 2. Punkt 1 gäller dock inte stinkbomber 
som innehåller högst 1,5 ml vätskaï .

12Ö 11Õ . Flyktiga estrar av bromacetat:

Metylbromacetat
CAS-nr 96-32-2

Ö EINECS-nr 202-499-2Õ
Etylbromacetat

CAS-nr 105-36-2
Ö EINECS-nr 203-290-9Õ

Propylbromacetat
Ö CAS-nr 35223-80-4Õ

Butylbromacetat
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ê 89/677/EEG Art. 1.4 (anpassad)
è1 Rättelse 89/677/EEG (EGT L 
250, 23.9.1999, s. 14)

13Ö 12Õ . 2-naftylamin

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

och dess salter
14Ö 13Õ . Benzidin

CAS-nr 92-87-5
Ö EINECS-nr 202-199-1Õ

och dess salter
15Ö 14Õ . 4-nitrobifenyl

CAS-nr 92-93-3
Ö EINECS-nr 202-204-7Õ

16 Ö 15Õ . 4-aminobifenyl, 
Ö xenylaminÕ

CAS-nr 92-67-1
Ö EINECS-nr 202-177-1Õ

och dess salter

Får inte användas i koncentrationer som uppgår 
till 0,1 viktprocent eller högre i ämnen eller 
preparat Ö beredningarÕ som släpps ut på 
marknaden.
Denna bestämmelse gäller dock inte avfall som 
innehåller ett eller flera av dessa ämnen och som 
omfattas av direktiven 75/442/EEG och 
78/319/EEGÖ 91/689/EEGÕ .
Ö 2.Õ Dessa ämnen och preparat
Ö beredningarÕ får inte säljas till 
allmänheten.

Ö 3Õ Utöver vad som gäller enligt andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
märkning och förpackning av farliga ämnen och 
preparat Ö beredningarÕ , skall 
förpackningen till sådana preparat
Ö beredningarÕ vara läsligt och outplånligt 
märkt med följande text: 
”Endast för yrkesmässig användning”
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17Ö 16Õ . Blykarbonater:

Ö a)Õ – Neutral vattenfri 
karbonat Pb CO3

CAS-nr 598-63-0
Ö EINECS-nr 209-943-
4Õ

Ö b)Õ –
è1 Bly(II)hydroxidkarbona
tç 2 PbCO3 Pb(OH)2

CAS-nr 1319-46-6
Ö EINECS-nr 215-290-
6Õ

18Ö 17Õ . Blysulfater

Ö a)Õ PbSO4 (1:1)
CAS-nr 7446-14-2

Ö EINECS-nr 231-198-
9Õ

Ö b)Õ Pbx SO4

CAS-nr 15739-80-7

Ö EINECS-nr 239-831-
0Õ

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

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

19Ö 18Õ . Kvicksilverföreningar Ö 1.Õ Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i preparat Ö beredningarÕ
avsedda
a) att förhindra tillväxt av 

mikroorganismer, växter och djur på
– båtskrov,

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

– apparatur eller utrustning som 
helt eller delvis är nedsänkt i 
vatten,

b) för träskydd,
c) för impregnering av grova textilier för 

industriellt bruk och garn för 
framställning av sådana textilier,

d) för behandling av industriellt 
processvatten, oavsett 
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användningsområde.

ê 98/101/EG Art. 1.1 (anpassad)

Ö 2. Utsläppande på marknadenÕ
Medlemsstaterna skall senast från och med den 
1 januari 2000 förbjuda saluföring av batterier 
och ackumulatorer som innehåller mer än 
0,0005 viktprocent kvicksilver, inbegripet de fall 
då sådana batterier och ackumulatorer ingår i 
apparater, Ö skall vara förbjudetÕ. 
Knappceller och batterier som består av 
knappceller med en kvicksilverhalt på högst två 
viktprocent skall undantas från detta förbud.
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ê 2003/2/EG Art. 1 (anpassad)
ð ny

20Ö 19Õ . Arsenikföreningar 1. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i preparat Ö beredningarÕ
avsedda
a) att förhindra tillväxt av 

mikroorganismer, växter och djur på
– båtskrov,

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

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

b) för träskydd. Trä som behandlats på 
detta sätt får dessutom inte släppas ut 
på marknaden.

c) Genom undantag gäller dock följande:

i) Avseende ämnen och preparat
Ö beredningarÕ för träskydd: 
Dessa får endast användas inom 
industrianläggningar som 
utnyttjar vakuum eller tryck vid 
träimpregnering, om det rör sig 
om lösningar av oorganiska 
föreningar av 
koppar/krom/arsenik (CCA) av 
typen C. Det behandlade träet får 
inte släppas ut på marknaden 
innan fixeringen av 
träskyddsmedlet är avslutad.
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ii) Avseende trä som behandlats med 
CCA-lösningar inom 
industrianläggningar enligt punkt 
i: Detta får släppas ut på 
marknaden för yrkesmässig och 
industriell användning, förutsatt 
att virkets hållfasthet är 
nödvändig för människors eller 
husdjurs säkerhet och att det är 
osannolikt att allmänheten 
kommer i hudkontakt med det 
under dess livslängd
– som konstruktionsvirke i 

offentliga byggnader och 
jordbruksbyggnader, 
kontorsbyggnader och 
industrianläggningar,

– i broar och broverk,
– som konstruktionstimmer i 

sötvatten, till exempel 
bryggor och broar,

– som bullerskydd,
– i lavinskydd,

– i skyddsräcken och 
skyddsbarriärer vid vägar,

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

– i konstruktioner för skydd 
mot jordras,

– som stolpar för överföring 
av el och 
telekommunikationer,

– som järnvägssyllar i mark.
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Utöver vad som gäller enligt 
andra gemenskapsbestämmelser 
om klassificering, märkning och 
förpackning av farliga ämnen och 
preparat Ö beredningarÕ , 
skall allt behandlat trä som släpps 
ut på marknaden vara märkt 
individuellt med texten ”Endast 
för användning i 
industrianläggningar och för 
yrkesmässigt bruk. Innehåller 
arsenik”. Därutöver skall allt trä 
som släpps ut på marknaden i 
förpackningar även vara försett 
med en etikett med texten 
”Använd skyddshandskar vid 
hantering av detta trä. Använd 
dammfiltermask och 
skyddsglasögon vid skärning eller 
annan bearbetning av detta trä. 
Avfall från detta trä skall 
behandlas som farligt avfall av ett 
godkänt företag.”.

(iii) Behandlat trä enligt punkterna i 
och ii får inte användas

– i bostadshus, oavsett 
ändamål,

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

– i havsvatten,

– för jordbruksändamål, med 
undantag av stängselstolpar 
för kreatursbesättning och 
konstruktionsvirke i 
jordbruksbyggnader, ð i 
enlighet med ii, ï

– i anordningar där behandlat 
trä kan komma i kontakt 
med mellan- eller 
slutprodukter
Ö bearbetade eller färdiga 
varorÕ som är avsedda att 
förtäras av människor 
ð ochï /eller djur.
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2. Får inte användas som ämnen och 
beståndsdelar i preparat Ö beredningarÕ
avsedda att användas för behandling av 
industriellt processvatten, oavsett 
användningsområde.

ê 2002/62/EG Art. 1 (anpassad)

21Ö 20Õ . Tennorganiska föreningar 1. Får inte släppas ut på marknaden för 
användning som ämnen och beståndsdelar i 
preparat Ö beredningarÕ som fungerar som 
biocider i fritt associerad antifoulingfärg.
2. Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämnen och beståndsdelar i 
preparatÖ beredningarÕ när de fungerar som 
biocider avsedda att förhindra påväxt av 
mikroorganismer, växter och djur på

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

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

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

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

ê 89/677/EEG Art. 1.4 (anpassad)
22Ö 21Õ . di-µ-oxo-di-n-

butylstanniohydroxikarboran 
Ö dibutyltennväteboratÕ
C8H19BO3Sn (DBB)
CAS-nr 75113-37-0

Ö ELINCS-nr 401-040-5Õ

Skall förbjudas i koncentrationer på 0,1 % eller 
högre i ämnen och beståndsdelar i preparat
Ö beredningarÕ som släpps ut på 
marknaden. Denna bestämmelse gäller dock inte 
för detta ämne (DBB) eller preparat
Ö beredningarÕ som innehåller ämnet, om 
ämnet eller preparaten Ö beredningarnaÕ
uteslutande är avsedda för förädling till färdiga 
produkter Ö varorÕ i vilka koncentrationen 
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av ämnet är mindre än eller lika med 0,1 %.

ê 1999/51/EG Art. 1 och bilagan 
punkt 2 (anpassad)
ð ny

23Ö 22Õ . Pentaklorfenol
CAS-nr 87-86-5

Ö EINECS-nr 201-778-6Õ
och dess salter och estrar

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

Ö 2. Övergångsbestämmelser:Õ
Fram till och med den 31 december 2008 får 
Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och 
Förenade kungariket i följande undantagsfall 
välja att inte tillämpa denna bestämmelse på 
ämnen och preparat Ö beredningarÕ som är 
avsedda att användas i industrianläggningar, om 
anläggningarna är så utformade att 
pentaklorfenol (PCP) inte kan släppas ut i större 
mängder än som tillåts i gällande lagstiftning:

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

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

– vid tillverkning och förnyad 
behandling av

i) behållare som är avsedda 
för odlingsändamål,

ii) förpackning som kan 
komma i kontakt med 
obearbetade, bearbetade 
eller färdiga produkter som 
är avsedda att förtäras av 
människor ð och/ï eller 
djur,

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

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

I samtliga fall gäller följande:

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

b) Dessa ämnen och preparat
Ö beredningarÕ får inte

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

– säljas till allmänheten.

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

”Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk”
Denna bestämmelse skall inte tillämpas på 
sådant avfall som omfattas av direktiven 
75/442/EEG och 91/689/EEG
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ê 91/338/EEG Art. 1 (anpassad)
ð ny

1.1. Får inte användas för att ge färg åt 
färdiga produkter Ö varorÕ som tillverkats 
av följande ämnen och beredningar:

24Ö 23Õ Kadmium

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

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

– polyuretan (PUR) [3909 50]

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

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

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

– epoxihartser [3907 30

10

Färdiga produkter eller delar till produkter som 
framställts av de ämnen och beredningar som
anges ovan och som färgats med kadmium får 
inte i något fall eller för någon användning 
släppas ut på marknaden, om kadmiumhalten 
(uttryckt som Cd-metall) är högre än 0,01 
viktprocent.
1.2. Efter den 31 december 1995 gäller 
avsnitt 1.1 även i fråga om

a) färdiga produkter som tillverkats 
av följande ämnen och 
beredningar:
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– melaminformaldehydhartser 
(MF) [3909 20]

– ureaformaldehydhartser (UF) 
[3909 10]

– omättade polyestrar (UP) 
[3907 91]

– polyetentereftalat (PET) 
[3907 60]

– polybutylentereftalat (PBT)

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

– akrylnitrilmetylmetakrylat 
(AMMA)

– tvärbunden polyeten (VPE)
– slagtålig polystyren

– polypropylen (PP) [3902 10]
b) färger [3208] [3209]

10

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

Färdiga produkter Ö varorÕ eller delar till 
produkter Ö varorÕ som framställts av de 
ämnen och beredningar som anges ovan och 
som färgats med kadmium får inte i något fall 
eller för någon användning släppas ut på 
marknaden, om kadmiumhalten ð i 
plastmaterialet ï (uttryckt som Cd-metall) är 
högre än 0,01 viktprocent.

1.3Ö 2Õ . ProdukterÖ VarorÕ som skall 
färgas av säkerhetsskäl omfattas inte av avsnitt 
1.1 och 1.2Ö 1Õ .
2.1. May Ö 3.Õ Får inte användas för att 
stabilisera följande färdiga produkter
Ö varorÕ som har tillverkats av polymerer 
eller sampolymerisat av vinylklorid:
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– förpackningsmaterial (påsar, 
behållare, flaskor, lock) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

– kontors- och skolförnödenheter 
[3926 10]

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

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

– golvbeläggningsmaterial och 
väggbeklädnader [3918 10]

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

– konstläder [4202]

– grammofonskivor [8524 10]
– rör och slangar samt rördelar och 

tillbehör [3917 23]
– svängdörrar

– vägtransportfordon (invändigt, 
utvändigt och undertill)

– bestrykning av tunnplåt för 
byggnadsändamål eller i industrin

– isolering för elledningar

10
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Färdiga produkter Ö varorÕ eller delar till 
produkterÖ varorÕ som avses ovan och som 
har tillverkats av polymerer eller 
sampolymerisat av vinylklorid och stabiliserats 
med ämnen som innehåller kadmium får inte i 
något fall eller för någon användning släppas ut 
på marknaden om kadmiumhalten (uttryckt som 
Cd-metall) i polymerer är högre än 
0,01 viktprocent.

Dessa bestämmelser träder i kraft den 30 juni 
1994.

2.2Ö 4Õ . Färdiga produkterÖ varorÕför 
vilka kadmiumbaserade stabilisatorer använts av 
säkerhetsskäl omfattas inte av avsnitt 2.1
Ö 3Õ.

3 Ö 5Õ . I detta direktiv Ö denna 
förordningÕ avses med kadimering avsättning 
av eller bestrykning med metalliskt kadmium på 
en metallyta.

3.1. Får inte användas för att kadimera 
metallprodukter Ö metallvarorÕ eller delar 
till produkterÖ varorÕ som används inom de 
sektorer eller för de ändamål som anges nedan. 

a) Utrustning och maskiner för

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

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

– kylning och frysning [8418]
– tryckning och bokbindning 

[8440] [8442] [8443]

10

b) Utrustning och maskiner för 
tillverkning av
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– hushållsartiklar [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] 
[8516]

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

– sanitetsartiklar [7324]
– centralvärme- och 

luftkonditioneringsanläggnin
gar [7322] [8403] [8404] 
[8415]

10

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

3.2. Ö 6.Õ Från och med den 30 juni 1995 
gäller bestämmelserna Ö BestämmelsernaÕ i 
3.1 Ö 5 gällerÕ även för kadimerade 
produkter Ö varorÕ eller delar till sådana 
produkter Ö varorÕ som används inom de 
sektorer eller för de ändamål som anges i a och b 
nedan samt för produkter Ö varorÕ som har 
tillverkats inom de sektorer som anges i b nedan.

a) Utrustning och maskiner för 
tillverkning av

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

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

10

b) Utrustning och maskiner för 
tillverkning av

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

– fordon för vägtrafik och 
jordbruk [kap. 87]

– järnvägsmateriel [kap. 86]

– fartyg [kap. 89]

10
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3.3. Ö 7.Õ Avsnitt 3.1 och 3.2
Ö Begränsningarna i punkterna 5–6Õ gäller 
dock inte för

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

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

ê 91/338/EEG Art. 2 (anpassad)

Ö Kommissionen skall, mot bakgrund av 
utvecklingen i fråga om kunskaper och metoder 
som avser mindre farliga ersättningsämnen för 
kadmium och dess föreningar och i samråd med 
medlemsstaterna, utvärdera situationen med 
jämna mellanrum i enlighet med förfarandet i 
artikel 113.3 i denna förordning.Õ

ê 1999/51/EG Art. 1 och bilagan 
punkt 3 (anpassad)

4. Österrike och Sverige, som redan 
tillämpar mer långtgående restriktioner 
rörande kadmium än de som föreskrivs 
i avsnitt 1-3 får fortsätta att tillämpa 
dessa bestämmelser till och med den 31 
december 2002. Kommissionen 
kommer dessförinnan att se över 
bestämmelserna om kadmium i bilaga I 
till direktiv 76/769/EEG mot bakgrund 
av resultaten av riskbedömningen av 
kadmium och utvecklingen av kunskap 
och metoder när det gäller ämnen som 
kan ersätta kadmium.
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ê 91/339/EEG Art. 1 (anpassad)

25Ö 24Õ . 
Monometyltetraklordifenylmetan
Handelsnamn: Ugilec 141

CAS-nr 76253-60-6

Ö 1.Õ Saluförande och användning av detta 
ämne samt beredningar och produkter
Ö varorÕ i vilka det ingår skall förbjudas 
från och med den 18 juni 1994.
Ö 2.Õ Bestämmelsen Ö Punkt 1Õ gäller 
dock inte i följande fall.
1.Ö a)Õ För anläggningar och maskiner 

som är Ö varÕ i bruk den 18 juni 
1994, till dess maskinerna eller 
anläggningarna utrangeras.
Från och med den 18 juni 1994
Ö MedlemsstaternaÕ får dock 
medlemsstaterna med åberopande av 
hälso- och miljöskyddsskäl förbjuda 
användningen av sådana anläggningar 
och maskiner inom sina territorier före 
utrangeringen.

2.Ö b)Õ Vid underhåll av anlägggningar 
och maskiner som ärÖ varÕ i bruk i 
en medlemsstat den 18 juni 1994.

Ö 3.Õ Från och med den 18 juni 1994 skall 
förbud gälla mot Ö Det är förbjudetÕ att på 
andrahandsmarknaden släppa ut ämnet, 
beredningar som innehåller ämnet samt 
anläggningar och maskiner som innehåller 
ämnet.

26Ö 25Õ . Monometyldiklordifenyl-

metan
Handelsnamn: Ugilec 121, Ugilec 
21
CAS-nr: okänt

Saluförande och användning av detta ämne samt 
beredningar och produkter Ö varorÕ som 
innehåller ämnet skall förbjudas.

27Ö 26Õ .
Monometyldibromdifenylm

etan Ö brombensylbromtoluen, 
blandning av isomererÕ

Handelsnamn: DBBT
CAS-nr 99688-47-8

Saluförande och användning av detta ämne samt 
beredningar och produkter Ö varorÕsom 
innehåller ämnet skall förbjudas.
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ê 94/27/EG Art. 1 (anpassad)

28Ö 27Õ . Nickel

CAS-nr 7440-0-20 Ö 7440-02-
0Õ

EINECS-nr 2311114 Ö 231-
111-4Õ

och dess föreningar

Ö 1.Õ Får inte användas

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

2.Ö b)Õ i produkter Ö varorÕ som är 
avsedda att komma i direkt och 
långvarig kontakt med huden, t.ex.

– örhängen,
– halsband, armband och kedjor, 

vristsmycken, fingerringar,
– boetter, armband och spännen till 

armbandsur,
– nitknappar, spännen, nitar, 

blixtlås och metallmärken som 
används i kläder,

om den mängd nickel som avges från 
de delar som kommer i direkt och 
långvarig kontakt med huden överstiger 
0,5 µg/cm2/vecka,

3.Ö c)Õ i sådana produkter Ö varorÕ
som avses i punkt 2 Ö 1 bÕ med en 
nickelfri beläggning, om denna 
beläggning inte är tillräcklig för att 
säkerställa att den mängd nickel som 
avges från de delar som kommer i 
direkt och långvarig kontakt med huden 
inte överstiger 0,5 µg/cm2/vecka under 
minst två år vid normal användning av 
produktenÖ varanÕ .

Ö 2.Õ Vidare får produkter Ö VarorÕ
som omfattas av punkterna 1, 2 och 3 Ö punkt 
1 a–c fårÕ endast släppas ut på marknaden om 
de överensstämmer med kraven i dessa punkter.
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ê 94/27/EG Art. 2.1 (anpassad)

Ö De standarder som antagits av Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN) skall 
användas som provmetoder för att visa att varor 
överensstämmer med kraven i punkterna 1–
2.Õ
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ê 97/10/EG Art. 1 (anpassad)
è1 97/56/EG Art. 1.1
è2 Rättelse 97/10/EG (EGT L 
216, 14.8.1999, s. 25)

29Ö 28Õ . Ämnen som finns upptagna 
i bilaga I till Ö rådetsÕ
direktiv 67/548/EEG Ö 11Õ är 
klassificerade som 
cancerframkallande ämnen 
kategori 1 eller 2 och minst 
märkta med ”Giftigt (T)” och 
riskfras R45: ”Kan framkalla 
cancer” eller riskfras R49: ”Kan 
framkalla cancer vid inandning”, 
och har följande beteckningar: 
Cancerframkallande ämne, 
kategori 1. Se förteckning 1 i 
tillägget, Ö förtecknat i tillägg 
1Õ .
Cancerframkallande ämne, 
kategori 2. Se förteckning 2 i 
tillägget, Ö förtecknat i tillägg 
2Õ .

30Ö 29Õ . Ämnen som finns upptagna 
i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG, är klassificerade 
som mutagena ämnen kategori 1 
eller 2, och märkta med riskfras 
R46: ”Kan förorsaka ärftlig 
genetisk skada” och har följande 
beteckningar:
Mutagena ämnen, kategori 1,: Se 
förtcckning 3 i tillägget
Ö förtecknade i tillägg 3Õ .

Mutagena ämnen, kategori 2,: Se 
förteckning 4 i tillägget
Ö förtecknade i tillägg 4Õ .

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra 
punkter i Ö delar av dennaÕ bilaga I till 
direktiv 76/769/EEG Ö skall följande gälla 
ämnena i 28–30Õ :

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

– den koncentration som anges i bilaga I 
till rådets direktiv 67/548/EEG12, eller

– den koncentration som anges i tabell 
VI.6 i bilaga I till rådets direktiv 
88/379/EEG913 om inget gränsvärde för 
koncentrationen finns angiven i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG Ö direktiv 
1999/45/EGÕ .

Om inte annat följer av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen och 
preparatÖ beredningarÕ, skall förpackningen 
till sådana ämnen och preparat
Ö beredningarÕ vara läsbart och outplånligt 
märkt med följande text:
”Endast för yrkesmässigt bruk”
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31Ö 30Õ . Ämnen som finns upptagna 
i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG, är klassificerade 
som reproduktionstoxiska ämnen 
kategori 1 eller 2, och märkta 
med riskfras R60: ”Kan ge 
nedsatt fortplantningsförmåga” 
eller riskfras R61: ”Kan ge 
fosterskador” och har följande 
beteckningar:
Reproduktionstoxiska ämnen, 
kategori 1, . Se förteckning 5 i 
tillägget Ö förtecknade i tillägg 
5Õ .
Reproduktionstoxiska ämnen, 
kategori 2, . Se förteckning 6 i 
tillägget Ö förtecknade i tillägg 
6Õ .

Ö 2.Õ Denna bestämmelse Ö Punkt 1Õ
gäller dock inte för
a) läkemedel för människor eller djur, 

enligt definition i rådets direktiv 
65/65/EEG Ö Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/82/EGÕ 14

Ö och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG15Õ ;

b) kosmetiska produkter enligt definition i 
rådets direktiv 76/768/EEG16;

c) è2 – motorbränslen som omfattas av 
rådets direktiv 85/210/EEG17

Ö 98/70/EGÕ,

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

– drivmedel som säljs i slutna 
system (t.ex. gasflaskor med 
flytande gas),ç

d) konstnärsfärger som omfattas av rådets
direktiv 88/379/EEG18

Ö 1999/45/EGÕ .

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra 
punkter i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:

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

– den koncentration som anges i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG, eller

– den koncentration som anges i tabell 
VI.6 i bilaga I till direktiv 88/379/EEG 
om inget gränsvärde för 
koncentrationen finns angivet i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG.

è1 Om inte annat följer av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen och 
preparat, skall förpackningen till sådana ämnen 
och preparat vara läsbart och outplånligt märkt 
med följande text:
«Endast för yrkesmässigt bruk».ç
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Denna bestämmelse gäller dock inte för

a) läkemedel för människor eller djur, 
enligt definition i direktiv 65/65/EEG,

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

(c) è2 – motorbränslen som omfattas av 
rådets direktiv 85/210/EEG1

– mineraloljeprodukter avsedda att 
användas som drivmedel i mobila 
eller fasta 
förbränningsanläggningar,

– drivmedel som säljs i slutna 
system (t.ex. gasflaskor med 
flytande gas),ç

d) konstnärsfärger som omfattas av 
direktiv 88/379/EEG.

Utan att det påverkar bestämmelserna i andra 
punkter i bilaga I till direktiv 76/769/EEG:
Får inte användas i ämnen och preparat som 
släpps ut på marknaden för att säljas till 
allmänheten i koncentrationer som är lika med 
eller högre än
– den koncentration som anges i bilaga I 

till direktiv 67/548/EEG, eller
– den koncentration som anges i tabell 

VI.6 i bilaga I till direktiv 88/379/EEG 
om inget gränsvärde för 
koncentrationen finns angivet i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG.

è1 Om inte annat följer av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen och 
preparat, skall förpackningen till sådana ämnen 
och preparat vara läsbart och outplånligt märkt 
med följande text:

«Endast för yrkesmässigt bruk»ç
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Denna bestämmelse gäller dock inte för

a) läkemedel för människor eller djur, 
enligt definition i direktiv 65/65/EEG,

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

c) è2 –motorbränslen som omfattas av 
rådets direktiv 85/210/EEG7,

– mineraloljeprodukter avsedda att 
användas som drivmedel i mobila 
eller fasta 
förbränningsanläggningar,

– drivmedel som säljs i slutna 
system (t.ex. gasflaskor med 
flytande gas),ç

d) konstnärsfärger som omfattas av 
direktiv 88/379/EEG.

ê 2001/90/EG Art. 1 (anpassad)

32Ö 31Õ. Ämnen eller preparat som 
innehåller ett eller flera av 
följande ämnen: a)
Kreosot, Ö tvättoljaÕ

Ö CAS-nr 8001-58-9Õ
EINECS-nr 232-287-5 

CAS nr 8001-58-9
b) Kreosotolja, 

Ö tvättoljaÕ
Ö CAS-nr 61789-28-4Õ

EINECS-nr 263-047-8 
CAS-nr 61789-28-4

c) destillater Ö DestillatÕ
(stenkolstjära), 
naftalenoljor, 
Ö naftalenoljaÕ

Ö CAS-nr 84650-04-4Õ
EINECS-nr 283-484-8

CAS-nr 84650-04-4
d) Kreosotolja, 

acenaftenfraktion, 

1. Får inte användas Ö som ämnen eller i 
beredningarÕ till behandling av trä. Vidare får 
trä som har behandlats på detta sätt inte 
saluförasÖ släppas ut på marknadenÕ .

2. Undantag:
i) Beträffande ämnena och preparaten

Ö beredningarnaÕ : dessa får 
användas för träbehandling i 
industrianläggningar eller 
återbehandling utförd på plats av 
yrkesmässiga utövare som omfattas av 
gemenskapslagstiftningen om skydd av 
arbetstagare endast om de innehåller:
a) benso-a-pyren i en koncentration 

på mindre än 0,005 viktprocent, 
och

b) vattenextraherbara fenoler i en 
koncentration på mindre än 3 
viktprocent

Sådana ämnen och preparat
Ö beredningarÕ som används för 
träbehandling i industriella 
anläggningar eller används av 
yrkesmässiga utövare
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Ö tvättoljaÕ

Ö CAS-nr 90640-84-9Õ
EINECS-nr 292-605-3

CAS-nr 90640-84-9
e) destillater Ö DestillatÕ

(stenkolstjära), övre; 
Ö tung antracenoljaÕ

Ö CAS-nr 65996-91-0Õ
EINECS-nr 266-026-1

CAS-nr 65996-91-0
f) Antracenolja

Ö CAS-nr 90640-80-5Õ
EINECS-nr 292-602-7 

CAS-nr 90640-80-5
g) Tjärsyror, stenkols-, rå 

Ö råfenolerÕ
Ö CAS-nr 65996-85-2Õ

EINECS-nr 266-019-3 
CAS-nr 65996-85-2

h) Kreosot, trä
Ö CAS-nr 8021-39-4Õ

EINECS-nr 232-419-1 
CAS-nr 8021-39-4

i) Lågtemperaturtjärolja, 
alkalisk 
Ö extraktionsåterstoder 
(kol), 
lågtemperaturstenkolstjära, 
alkaliskaÕ

Ö CAS-nr 122384-78-
5Õ

EINECS-nr 310-191-5 
CAS-nr 122384-78-5

– får endast släppas ut på 
marknaden i förpackningar som 
rymmer minst 20 liter,

– får inte säljas till konsumenter.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och 
märkning av farliga ämnen och preparat
Ö beredningarÕ skall förpackningar 
för sådana ämnen och preparat
Ö beredningarÕ vara läsbart och
outplånligt märkt med följande text: 
”Endast för industriellt eller 
yrkesmässigt bruk.”

ii) Beträffande trä som behandlats i 
industriella anläggningar eller av 
yrkesmässiga utövare i enlighet med i 
och som släpps ut på marknaden för 
första gången eller återbehandlas på 
plats: detta är tillåtet endast för 
yrkesmässigt och industriellt bruk, t.ex. 
för järnvägar, kraftledningar, 
telekommunikationer, inhägnader, 
jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) 
och i hamnar och vattenvägar.

iii) Ö Förbudet i punkt 1 mot utsläppande 
på marknaden gäller inteÕ
Beträffande trä som har behandlats med 
de ämnen som anges i punkt 32
Ö 31 a-iÕ innan detta direktiv träder 
i kraft Ö före den 31 december 
2002Õ : förbudet i punkt 1 mot 
saluföring gäller inte om träet
Ö ochÕ saluförsÖ släpps utÕ på 
andrahandsmarknaden för 
återanvändning.

3. Sådant behandlat trä som avses i punkt 2 ii 
och 2 iii ovan får dock inte användas
– inuti byggnader, oavsett ändamål,

– i leksaker,
– på lekplatser,

– i parker, trädgårdar och anläggningar 
för friluftsliv där det finns risk för ofta 
förekommande kontakt med huden,

– vid tillverkning av trädgårdsmöbler 
såsom picknickbord,



42

– vid tillverkning, användning och 
eventuell återbahandling av
– behållare avsedda för odling,

– förpackningar som kan komma i 
kontakt med råmaterial, 
halvfabrikat eller färdiga 
produkter som är avsedda att 
konsumeras av människa eller 
djur,

– andra material som kan förorena 
de produkter Ö varorÕ som 
anges ovan.

ê 96/55/EG Art. 1 (anpassad)
ð ny

33Ö 32Õ . Kloroform 
CAS-nr 67-66-3

Ö EINECS-nr 200-663-8Õ
34Ö 33Õ . Koltetraklorid 

Ö tetraklormetanÕ
CAS-nr 56-23-5

Ö EINECS-nr 200-262-8Õ
35Ö 34Õ . 1,1,2-Trikloretan

CAS-nr 79-00-5
Ö EINECS-nr 201-166-9Õ

36Ö 35Õ . 1,1,2,2-Tetrakloretan
CAS-nr 79-34-5

Ö EINECS-nr 201-197-8Õ
37Ö 36Õ . 1,1,1,2-Tetrakloretan

CAS-nr 630-20-6
38Ö 37Õ . Pentakloretan

CAS-nr 76-01-7
Ö EINECS-nr 200-925-1Õ

39Ö 38Õ . 1,1-Dikloretylen
CAS-nr 75-35-4

Ö EINECS-nr 200-864-0Õ
40Ö 39Õ . 1,1,1-Trikloretan, 

Ö 1.Õ Får inte används i en koncentration 
som är 0,1 viktprocent eller mer i ämnen och 
preparat Ö beredningarÕ som säljs till 
allmänheten ð och/ï eller för hantering som 
medför exponering såsom ytrengöring eller 
textilrengöring.

Ö 2.Õ Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och märkning av 
farliga ämnen och preparat Ö beredningarÕ , 
skall förpackningar till sådana ämnen och 
preparatÖ beredningarÕ i vilka de ingår med 
0,1 % eller mer, vara märkta på ett tydligt och 
outplånligt sätt enligt följande:

”Endast för industriellt bruk”.
Detta gäller dock inte följande produkter:

a) läkemedel eller veterinärläkemedel
enligt rådets direktiv 65/65/EEG19, 
senast ändrat genom direktiv 
93/39/EEG20Ö 2001/83/EGÕ .

b) kosmetiska produkter enligt rådets 
direktiv 76/768/EEG21, senast ändrat 
genom direktiv 93/35/EEG22.
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Ö metylkloroformÕ

CAS-nr 71-55-6
Ö EINECS-nr 200-756-3Õ

ê 94/48/EG Art. 1 (anpassad)

Ö 40. Ämnen som uppfyller kriterierna 
för brandfarlighet i rådets direktiv 
67/548/EEG och klassificerats 
som brandfarliga, mycket 
brandfarliga eller synnerligen 
brandfarliga, oavsett om de anges 
i bilaga I till direktivet eller 
inte.Õ För ämnen som
– antingen anges i bilaga 1 till 

direktiv 67/548/EEG och 
som klassificeras som 
brandfarliga eller 
synnerligen brandfarliga 
och som är märkta som 
sådana,

– eller ännu inte anges i 
bilaga 1 till direktiv 
67/548/EEG men som 
uppfyller kriterierna för 
brandfarlighet enligt bilaga 
6 till direktiv 67/548/EEG 
och som tillfälligt 
klassificerats och märkts 
som brandfarliga, mycket 
brandfarliga eller 
synnerligen brandfarliga 
enligt artikel 5.2 i direktiv 
67/548/EEG gäller följande:

1. De får inte användas som sådana eller i form 
av preparat Ö beredningarÕ i 
aerosolbehållare som släpps ut på marknaden 
och är avsedda för försäljning till allmänheten 
som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, 
som t.ex.
– metallglitter som huvudsakligen är 

avsett för dekoration,
– konstgjord snö och frost,

– pruttkuddar,
– spagettispray,

– exkrementimitationer,
– signalhorn för fester,

– dekorativa flingor och dekorativt skum,
– konstgjorda spindelnät,

– stinkbomber,
– etc.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra 
gemenskapsbestämmelser om klassificering, 
förbackning och märkning av farliga ämnen 
skall följande ord anges läsligt och outplånligt 
på aerosolbehållarna: ”Endast för yrkesmässigt 
bruk”.

3. Genom undantag skall punkterna 1 och 2 inte 
gälla för de aerosolbehållare som avses i artikel 
9a i Ö rådetsÕ direktiv 75/324/EEG 
Ö 23Õ .

4. De produkter Ö varorÕ som avses Ö i 
punkterna 1–2Õ ovan får inte släppas ut på 
marknaden om de inte uppfyller de angivna 
kraven.
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ê 2001/91/EG Art. 1 (anpassad)

41. Hexakloretan

CAS-nr 67-72-1
EINECS-nr 200-6664

Får inte användas vid framställning eller 
bearbetning av icke-järnmetaller.

ê 2002/45/EG Art. 1 (anpassad)

42. Alkaner, C10-C13, klorerade 
(klorparaffiner med kort 
kolkedja) Ö (SCCP)Õ
Ö EINECS-nr 287-476-5Õ

1. Får Ö från och med den 6 januari 2004 
inteÕ ej släppas ut på marknaden för 
användning som ämne eller som ingrediens i 
andra ämnen eller beredningar i koncentrationer 
högre än 1 %
– för metallbearbetning,

– för infettning av läder.
2. Samtliga återstående 

användningsområden för SCCP skall 
före den 1 januari 2003 ses över av 
Europeiska kommissionen i samarbete 
med medlemsstaterna och Ospar-
kommissionen i ljuset av relevanta nya 
vetenskapliga rön om risker för hälsa 
och miljö genom SCCP.
Europaparlamentet skall underrättas om 
resultatet av denna översyn.

ê 2003/3/EG Art. 1 och bilagan, 
första strecksatsen (anpassad)
ð ny

43. Azofärger 1. Azofärgämnen som genom reduktiv 
avspjälkning av en eller flera azogrupper kan 
avge en eller flera av de aromatiska aminer som 
förtecknas i tillägget Ö tillägg 8 till denna 
förordningÕ , i urskiljbara koncentrationer, 
dvs. som överstiger 30 ppm i de färdiga 
artiklarna eller deras färgade delar enligt den 
analysmetod som fastställts enligt artikel 2a i 
detta direktiv Ö 113.3 i denna förordningÕ , 
får inte användas i textilier och läderartiklar som 
kan komma i direkt kontakt med människors 
hud eller munhåla under längre tid, exempelvis 
följande:
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– kläder, sängkläder, handdukar, 
postischer, peruker, hattar, blöjor och 
andra hygienartiklar, ð samt 
sovsäckarï ,

– skodon, handskar, klockarmband, 
handväskor, portmonnäer/plånböcker, 
portföljer, överdragsklädsel för stolar, 
värdepåsar som bärs runt halsen,

– leksaker av tyg eller läder och leksaker 
som är klädda med tyg eller läder,

– garn och tyger som är avsedda att 
användas av slutkonsumenten.

2. De textil- och läderartiklar som anges i punkt 
1 får dessutom inte släppas ut på marknaden om 
de inte uppfyller kraven i den punkten.
Fram till den 1 januari 2005 skall denna 
bestämmelse undantagsvis inte gälla för textilier 
framställda av återanvända fibrer om aminerna 
avges från rester som härrör från tidigare 
färgningar av samma fibrer och om aminerna i 
förteckningen avges i koncentrationer under 
70 ppm.

3. Azofärgämnen i den «förteckning över 
azofärgämnen» som härmed läggs till bilagan
Ö i förteckningen över azofärgämnen i tillägg 
9Õ , får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i något 
preparat Ö någon beredningÕ i större 
koncentration än 0,1 viktprocent vid färgning av 
textilier och läderartiklar.

4. Senast den 11 september 2005 skall 
kommissionen se över bestämmelserna om 
azofärger mot bakgrund av nya vetenskapliga 
rön.

ê 2003/11/EG Art. 1 (anpassad)
è1 Rättelse 2003/11/EG (EGT L 
170, 9.7.2003, s. 31)

è1 44.ç Pentabromdifenyleter 
C12H5Br5O

1. Får ej Ö inteÕ släppas ut på marknaden 
eller användas som ämne eller som ingrediens i 
ämnen eller beredningar i högre halt än 0,1 
viktprocent.
2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som 
innehåller detta ämne i högre halt än 0,1
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viktprocent får inte släppas ut på marknaden.

è1 45.ç Oktabromdifenyleter 
C12H2Br8O

1. Får ej Ö inteÕ släppas ut på marknaden 
eller användas som ämne eller som ingrediens i 
ämnen eller beredningar i högre halt än 0,1 
viktprocent.

2. Varor eller flamskyddade delar till dessa som 
innehåller detta ämne i högre halt än 0,1 
viktprocent får inte släppas ut på marknaden.

ê 2003/53/EC Art. 1 (adapted) 
(anpassad)

46.

1)Ö a)Õ Nonylfenol 
C6H4(OH)C9H19

2)Ö b)Õ Nonylfenoletoxilat 
(C2H4O)nC15H24O

Får inte släppas ut på marknaden eller användas 
som ämnen eller beståndsdelar i preparat
Ö beredningarÕ i koncentrationer om 0,1 
eller högre viktprocent för följande ändamål:
1) rengöring i industrier och offentliga 

lokaler, utom
– kontrollerade slutna system för 

kemisk rengöring där 
rengöringsmedlet återvinns eller 
förbränns

– rengöringssystem där 
rengöringsmedlet återvinns eller 
förbränns vid en särskild process

2) rengöring av bostäder
3) textil- och läderbearbetning, utom

– bearbetning där rengöringsmedlet 
inte rinner ut i avloppsvattnet 
eller spillvattnet

– system där processvattnet 
förbehandlas vid en särskild 
process, som helt avlägsnar den 
organiska delen före den 
biologiska behandlingen av 
spillvatten (avfettning av 
fårskinn)

4) emulgator i spendoppsmedel eller 
tvättvätska för lantbruket

5) metallbearbetning, utom
– användning i kontrollerade slutna 

system där rengöringsmedlet 
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återvinns eller förbränns

6) tillverkning av pappersmassa och 
papper

7) kosmetiska produkter
8) andra kroppsvårdsprodukter, utom

– spermiedödande medel
9) beståndsdelar i bekämpningsmedel och 
biocider.

47. Cement 1)1. Cement och preparatÖ beredningarÕ
som innehåller cement får inte användas eller 
släppas ut på marknaden, om de, när de 
hydratiserats, innehåller mer än 0,0002 % lösligt 
krom VI av cementens totala torrvikt.
2)2. Om reduktionsmedel används skall 
förpackningar för cement och preparat
Ö beredningarÕ som innehåller cement vara 
läsbart och outplånligt märkta med uppgifter om 
förpackningsdatum samt om de 
lagringsförhållanden som är lämpliga och den 
lagringstid som är lämplig för att bibehålla 
reduktionsmedlets verkan och hålla mängden 
lösligt krom VI under det gränsvärde som anges 
i punkt 1, utan att detta påverkar tillämpningen 
av andra gemenskapsbestämmelser om 
klassificering, förpackning och märkning av 
farliga ämnen och preparatÖ beredningarÕ .

3)3. Trots vad som föreskrivs ovan skall 
punkterna 1 och 2 inte gälla utsläppande på 
marknaden och användning i kontrollerade 
slutna och helt automatiserade processer där 
cement och preparat Ö beredningarÕ som 
innehåller cement hanteras endast av maskiner 
och där det inte finns någon möjlighet till 
hudkontakt.

ê 76/769/EEG (anpassad)
è1 97/64/EG Art. 1
è2 89/677/EEG Art. 1.3
è3 91/338/EEG Art. 1
è4 97/10/EG Art. 1
è5 96/55/EG Art. 1
è6 94/48/EG Art. 1

________________
è1

1 EGT L 196, 16. 8. 1967, s. 1.
2 EGT L 110, 4. 5. 1993, s. 20Ö EGT L 225, 21.8.2001, s. 1Õ .
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3 EGT L 248, 30. 9. 1996, s. 1
4 Ö EGT L 200, 30.7.1999, s. 1.Õ
5 Ö EGT L 226, 22.8.2001, s. 5.Õ
è2

6 EGT L 96, 3. 4. 1985, s. 25.EGT L 350, 28.12.1998, s. 58.
7 EGT L 194, 25. 7. 1975, s. 39. Ö Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/350/EG 
(EGT L 135, 6.6.1996, s. 32).Õ
8 EGT L 84, 31. 3. 1978, s. 43 Ö EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 
94/31/EG (EGT L 168, 2.7.1994, s. 28) Õ . ç
9 Krysotil har två CAS-nr, bekräftas av ECB.
è3

10 Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och 
om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7. 9. 1987) senast ändrad genom kommissionens förordning nr 
2176/2002 (EGT L 331, 7.12.2002, s. 3). ç
è4

11 EGT 196, 16. 8. 1967, s. 1/67.
12 EGT 196, 16. 8. 1967, s. 1/67.
13 EGT No L 187, 16. 7. 1988, s. 14.
14 EGT 22, 9. 2. 1965, s. 369/65. Ö EGT L 311, 28.11.2001, s. 1. Õ
15 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67
16 EGT L 262, 27. 9. 1976, s. 169.
17 EGT L 96, 3. 4. 1985, s. 25.
18 EGT No L 187, 16. 7. 1988, s. 14. ç
è5

19 EGT 22, 9. 2. 1965, s. 369/65.
20 EGT L 214, 24. 8. 1993, s. 22.
21 EGT L 262, 27. 9. 1976, s. 169.
22 EGT L 151, 23. 6. 1993, s. 32. ç
è6

23 EGT L 147, 9.6.1975, s. 40. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 94/1/EG (EGT L 
23, 28.1.1994, s. 28) ç .
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

TilläggÖ Tillägg 1–6Õ

INLEDNING

Förklaring av rubrikerna i tabellen

Ämnets namn:
Namnet är detsamma som det som används för ämnet i bilaga I till Ö rådetsÕ direktiv 
67/548/EEG om klassificering, paketering och märkning av farliga ämnen. Alla farliga ämnen 
anges om möjligt med de namn de har i EINECS (europeisk förteckning över befintliga 
kommersiella kemiska ämnen) eller ELINCS (europeisk förteckning över förhandsanmälda 
ämnen). Ö I tabellen hänvisas till deras EG-nummer.Õ Övriga ämnen, som varken finns 
med i EINECS eller ELINCS, anges med en internationellt erkänd kemisk beteckning (till 
exempel ISO, IUPAC). I vissa fall anges dessutom gängse benämning.

Indexnummer:
Indexnumret är det identifikationsnummer som ges till ämnet i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG. I tillägget är ämnena upptecknade efter detta indexnummer.
EG-nummerÖ EINECS-nummerÕ :

I EINECS anges ett identifikationsnummer för ämnet. Numreringen börjar med nr 200-001-8.
Ö ELINCS-nummerÕ

För nya ämnen som har anmälts i enlighet med direktiv 67/548/EEG har ett 
identifikationsnummer fastställts och offentliggjorts i ELINCS. Numreringen börjar med nr 
400-010-9.
CAS-nummer:

CAS-nummer (CAS = Chemical Abstracts Service) har fastställts för ämnen för att underlätta 
identifieringen av dem.
NoterÖ KommentarerÕ :
Den fullständiga texten till noterna Ö kommentarernaÕ finns i förordet till bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG.
Noterna Ö KommentarernaÕ i detta direktiv Ö denna förordningÕ har följande 
betydelse:

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Ö Kommentar C:Õ
Ö Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller 
som en blandning av flera isomerer.Õ
Ö Kommentar D:Õ

Ö Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut 
på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG.Õ
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Ö Dock släpps sådana ämnen ibland ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall 
skall tillverkaren eller varje annan person som släpper ut ett sådant ämne på marknaden ange 
dess namn, följt av ”ej stabiliserad” på etiketten.Õ

Ö Kommentar E:Õ
Ö Ämnen med särskilda hälsoeffekter (jfr avsnitt 4 i bilaga VI till direktiv 67/548/EEG) som 
är klassificerade som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 
eller 2, och som även är klassificerade som mycket giftiga (T+), giftiga (T) eller hälsoskadliga 
(Xn), har tilldelats kommentar E. För dessa ämnen skall ordet ”Även” föregå riskfraserna 
R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (hälsoskadlig), R48 och R65 och 
samtliga kombinationer av dessa.Õ
NotÖ KommentarÕ J:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det 
innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

NotÖ KommentarÕ K:
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det 
innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (EINECS-nr 203-450-8).
NotÖ KommentarÕ L:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det 
innehåller mindre än 3 % dimetylsulfoxid-extrakt (DMSO-extrakt) mätt med IP 346-metoden.

NotÖ KommentarÕM:
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det 
innehåller mindre än 0,005 viktprocent bens[a]pyren (EINECS-nr 200-028-5).
NotÖ KommentarÕ N:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsprocessen är 
känd och det kan påvisas att det ämne av vilket det är framställt inte är cancerframkallande.

NotÖ KommentarÕ P:
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan påvisas att det 
innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7).

ê 2001/41/EG Art. 1.1 (anpassad)

NotÖ KommentarÕ R:

Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om fibrerna har en längdviktad 
geometrisk genomsnittlig diameter minus två standardavvikelser större än 6 µm.

Ö Kommentar S:Õ
Ö Detta ämne måste inte alltid märkas i enlighet med artikel 23 (se avsnitt 8 i bilaga VI) i 
direktiv 67/548/EEGÕ
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Ö Tillägg 1Õ

Punkt 29Ö 28Õ – Carcinogena ämnen: kategori 1

Ämnen Indexnummer EG-
nummer

CAS-
nummer

Kom-
men-
tarer

Krom Ö (VI)Õ trioxid 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

Zinkkromater, inklusive 
zinkkaliumkromat

024-007-00-3

Nickelmonoxid 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

Nickeldioxid 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

Dinickeltrioxid 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

Nickelsulfid 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

Nickelsubsulfid 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

Diarseniktrioxid; arseniktrioxid 033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

Arsenikpentoxid; arsenikoxid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

Arseniksyra och arseniksalter 033-005-00-1

Blyvätearsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

ê 2003/36/EG Art. 1

203-448-7 
[1]

106-97-8 
[1]

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

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

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-Butadien; Buta-1,3-dien 601-013-00-
X

203-450-8 106-99-0 D
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Bensen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2

Vinylklorid; kloretylen 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

Bis(klormetyl)eter 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

Klormetylmetyleter 603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-nafthylamin; ß-nafthylamin 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

Bensidin; 4,4'-diaminobifenyl; bifenyl-
4,4'-ylendiamin

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

Salt av bensidin 612-070-00-5

Salt av 2-naftylamin 612-071-00-0 Ö 209-
030-0[1]

210-313-
6[2]Õ

Ö 553-00-
4[1]

612-52-
2[2]Õ

Bifenyl-4-ylamin; xenylamin; 4-
aminobifenyl

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

Salt av bifenyl-4-ylamin; salt av 
xenylamin; salt av 4-aminobifenyl

612-073-00-1

Tjära, stenkols-
(Biprodukten från torrdestillation av 
kol. Nästan svart halvfast ämne. 
Komplex blandning av aromatiska 
kolväten, fenolföreningar, kvävebaser 
och tiofen.)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2

Tjära, stenkols-, högtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhållen 
genom att kyla, till ungefär 
omgivningstemperatur, den gas som 
utvecklas vid torrdestillation av kol vid 
hög temperatur (över 700°C). Svart, 
viskös vätska, tyngre än vatten. Består 
främst av en sammansatt blandning av 
kondenserade aromatiska kolväten. 
Kan innehålla mindre mängder 
fenolföreningar och aromatiska 
kvävebaser.)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

Tjära, stenkols-, lågtemperaturs-

(Kondensationsprodukt erhållen 

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9
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genom att kyla, till ungefär 
omgivningstemperatur, den gas som 
utvecklas vid torrdestillation av kol vid 
låg temperatur [under 700°C]. Svart, 
viskös vätska, tyngre än vatten. Består 
främst av en sammansatt blandning 
avkondenserade aromatiska kolväten, 
fenolföreningar, aromatiska 
kvävebaser och deras alkylderivat.)

Tjära, brunkols-

(Olja destillerad från brunkolstjära. 
Består främst av alifatiska, nafteniska 
och bi- till tricykliska kolväten, deras 
alkylderivat, heteroaromater samt en-
och tvåringade fenoler, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
150°C och 360°C.)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-
0

Tjära, brunkols, lågtemperatur

(Tjära erhållen vid 
lågtemperaturförkolning och 
lågtemperaturförgasning av brunkol. 
Består främst av alifatiska, nafteniska 
och cykliska aromatiska kolväten, 
heteroaromatiska kolväten och 
cykliska fenoler.)

648-146-00-
X

309-886-6 101316-84-
1

Destillat (petroleum), lätta paraffinska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk destillation 
av råolja. Består av kolväten, främst 
C15 till C30, och bildar en färdig olja 
med viskositet mindre än 19 cSt 
[mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ . Innehåller relativt mycket 
mättade, alifatiska kolväten som 
normalt finns i detta 
destillationsintervall för råolja.)

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0

Destillat (petroleum), tunga 
paraffinska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk destillation 
av råolja. Består av kolväten, främst 
C15 till C50, och bildar en färdig olja 
med viskositet minst 19 cSt [mm2/s] 
vid 40°C Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1
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40°CÕ . Innehåller relativt stor 
mängd mättade, alifatiska kolväten.)

Destillat (petroleum), lätta nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk destillation 
av råolja. Består av kolväten, främst 
C15 till C30, och bildar en färdig olja 
med viskositet mindre än 19 cSt 
[mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ . Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2

Destillat (petroleum), tunga nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk destillation 
av råolja. Består av kolväten, främst 
C20 till C50, och bildar en färdig olja 
med viskositet minst 19 cSt [mm2/s] 
vid 40°C Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ . Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°C Ö 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta nafteniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

Destillat (petroleum), syrabehandlade 649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7
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tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst C20
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst C15
till C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet mindre än 19 cSt [mm2/s] 
vid 40°C Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ .

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade tunga paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består främst 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°C Ö 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
relativt stor andel alifatiska kolväten.)

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade lätta paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och bildar 
en färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-

1 vid 40°CÕ .

649-059-00-
X

265-128-3 64742-28-5

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade tunga nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C20 till C50, och bildar 
en färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3
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1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), kemiskt 
neutraliserade lätta nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från behandling för att 
avlägsna surt material. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och bildar 
en färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-

1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

Erionit 650-012-00-0 12510-42-8

Asbest 650-013-00-6 Ö 12001-
29-5
12001-28-
4Õ
132207-33-
1
132207-32-
0
12172-73-5

77536-66-4
77536-68-6

77536-67-5
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Ö Tillägg 2Õ

Punkt 29Ö 28Õ – Carcinogena ämnen: kategori 2

Ämnen Index-nummer EG-
nummer

CAS-
nummer

Kom-
men-
tarer

Beryllium 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Berylliumföreningar med undantag 
för berylliumaluminiumsilikater

004-002-00-2

ê 2003/36/EG Art. 1

Berylliumoxid 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Sulfallat (ISO) 006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

Dimetylkarbamoylklorid 006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

Diazometan 006-068-00-8 206-382-7 334-88-3

Hydrazin 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2

N,N-dimetylhydrazin 007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

1,2-dimetylhydrazin 007-013-00-0 540-73-8

Hydrazin, salter 007-014-00-6

Hydrazobenzen 007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

Hydrazinbis(3-karboxi-4-
hydroxibenzensulfonat)

007-022-00-X 405-030-1

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

Dimetylsulfat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1

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

1,3-propansulton 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

Dimetylsulfamoylklorid 016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1
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ê 1999/43/EG Art. 1 (anpassad)

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

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

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

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

Kromyldiklorid; kromdioxidklorid 024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

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

ê 97/56/EG Art. 1.2

Kalciumkromat 024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

Strontiumkromat 024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

Krom(III)kromat 024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6

ê 1999/43/EG Art. 1

Krom(VI)föreningar med undantag 
för bariumkromat och föreningar som 
är upptagna på annat ställe i bilaga I 
till direktiv 67/548/EEG

024-017-00-8 — —

ê 2003/36/EG Art. 1

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

ê 2003/34/EG Art. 1

Koboltdiklorid 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9

Koboltsulfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Kaliumbromat 035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

Kadmiumoxid 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0

ê 2003/34/EG Art. 1

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

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

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

Kadmiumsulfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4

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

Benz[a]antracen 601-033-00-9 200-280-6 56-55-3

Benz[b]fluoranten 601-034-00-4 205-911-9 205-99-2

Benz[j]fluoranten 601-035-00-X 205-910-3 205-82-3

Benz[k]fluoranten 601-036-00-5 205-916-6 207-08-9

Dibenz[a,h]antracen 601-041-00-2 200-181-8 53-70-3

ê 2003/34/EG Art. 1

Krysen 601-048-00-0 205-923-4 218-01-9

Benso[e]pyren 601-049-00-6 205-892-7 192-97-2

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

1,2-dibrometan 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4

1,2-dikloretan 602-012-00-7 203-458-1 107-06-2
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1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

ê 1999/43/EG Art. 1

Brometen; vinylbromid 602-024-00-2 209-800-6 593-60-2

ê 2003/36/EG Art. 1

Trikloretylen; trikloreten 602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-klortoluen; bensylklorid 602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

ê 97/56/EG Art. 1.2

Benzotriklorid 602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

1,3-diklor-2-propanol 602-064-00-0 202-491-9 96-23-1

Hexaklorbenzen 602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

1,4-diklorbut-2-en 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0

ê 2003/36/EG Art. 1

2,3-dibrompropan-1-ol; 2,3-dibrom-
1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

ê 97/56/EG Art. 1.2
è1 2003/36/EG Art. 1

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

1-klor-2,3-epoxipropan 603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

Propylenoxid 603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 è1 E
ç
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ê 2003/34/EG Art. 1

2,2'-bioxiran; 1,2:3,4-diepoxibutan 603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

2,3-epoxipropan-1-ol; glycidol 603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

ê 2003/36/EG Art. 1

Fenylglycidyleter; 2,3-
epoxipropylfenyleter; 1,2-epoxi-3-
fenoxipropan

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

ê 97/56/EG Art. 1.2

Styrenoxid 603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

ê 2003/36/EG Art. 1

Furan 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R)-2,3-epoxi-1-klorpropan 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

ê 97/56/EG Art. 1.2

4-amino-3-fluorofenol 604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

ê 1999/43/EG Art. 1

5-allyl-1,3-bentsodioxol; 5-(2-
propenyl)-1,3-benzodioxol

605-020-00-9 202-345-4 94-59-7
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ê 97/56/EG Art. 1.2

3-propanolid 606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

Uretan 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6

Metylakrylamidiometoxiacetat 
(innehållande ≥ 0,1 % akrylamid)

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

Metylakrylamidiometoxiacetat 
(innehållande ≥ 0,1 % akrylamid)

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

Akrylnitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1

2-nitropropan 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

ê 2003/34/EG Art. 1

2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen 
[2]; dinitrotoluen, teknisk kvalitet

609-007-00-9 204-450-0 
[1]
246-836-1 
[2]

121-14-2 
[1]
25321-14-6 
[2]

ê 97/56/EG Art. 1.2

5-nitroacenaften 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9

2-nitronaftalen 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5

4-nitrobifenyl 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3

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

2-nitroanisol 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

ê 2003/34/EG Art. 1

2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2
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ê 2003/36/EG Art. 1

2,3-dinitrotoluen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotoluen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotoluen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

ê 2003/34/EG Art. 1

Hydrazin-tri-nitrometan 609-053-00-X 414-850-9 —

ê 2003/36/EG Art. 1

2,5-dinitrotoluen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

ê 2003/34/EG Art. 1

Azobensen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3

ê 97/56/EG Art. 1.2

Metylazoximetylacetat 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

Dinatrium {5-[(4'-((2,6-dihydroxi-3-
((2-dihydroxi-5-
sulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-
bifenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-
)}kuprat(2-);

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6

4-amino-2',3-dimetylazobensen 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3

4-aminoazobenzen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3

ê 1999/43/EG Art. 1

benzidinbaserade azofärger, 4,4'-
diarylazobifenylfärger med undantag 

611-024-00-1 — —
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för föreningar som är upptagna på 
annat ställe i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG

Dinatrium-4-amino-3-[[4-[(2,4-
diaminofenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-
yl]azo]-5-hydroxy-6-
(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. 
Direct Black 38

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7

Tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-
4,4'diylbis(azo)]bis[5-amino-4-
hydroxynaftalen-2,7-disulfonat]; C.I. 
Direct Blue 6

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2

Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4!-
diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-
sulfonat); C.I. Direct Red 28

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0

ê 2003/34/EG Art. 1

o-dianisidinbaserade azofärgämnen; 
4,4'-diarylazo-3,3'-
dimetoxibifenylfärgämnen med 
undantag för dem som omnämns på 
annat håll i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG

611-029-00-9 — —

o-tolidinbaserade färgämnen; 4,4'-
diarylazo-3,3'-
dimetylbifenylfärgämnen med 
undantag för dem som omnämns på 
annat håll i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG

611-030-00-4 — —

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. 
Disperse Blue 1

611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8

ê 2003/36/EG Art. 1

6-hydroxi-1-(3-isopropoxipropyl)-4-
metyl-2-oxo-5-[4-
(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-
pyridinkarbonitril

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

(6-(4-hydroxi-3-(2-metoxifenylazo)- 611-058-00-7 402-060-7 108225-03-
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2-sulfonato-7-naftylamino)-1,3,5-
triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-
metyletyl)-ammonium] format

2

Trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-
disulfonato-2-naftylazo)-4''-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-
naftylazo)bifenyl-1,3',3'',1'''-
tetraolato-O, O', O'', O''']koppar(II)

611-063-00-4 413-590-3 —

Fenylhydrazin [1] 202-873-5 
[1]

100-63-0 
[1]

Fenylhydraziniumklorid [2] 200-444-7 
[2]

59-88-1 [2]

Fenylhydrazinhydroklorid [3] 248-259-0 
[3]

27140-08-5 
[3]

Fenylhydraziniumsulfat (2:1) [4]

612-023-00-9

257-622-2 
[4]

52033-74-6 
[4]

E

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)
ð ny

o-anisidin 612-035-00-4 201-963-
1(o)

90-04-0

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

salter av 3,3'-dimetoxibensidin; salter 
av o-dianisidin

612-037-00-5

3,3'-dimetylbensidin; o-tolidin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

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

3,3'-diklorbenzidin; 3,3'-
diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin

612-068-00-4 202-109-0 91-94-1

salter av 3,3'-diklorbensidin; salter av 
3,3'-diklorbifenyl-4,4'-ylendiamin

612-069-00-X Ö 210-
323-0[1]
265-293-
1[2]
277-822-
3[3]Õ

Ö 612-83-
9[1]
64969-34-
2[2]
74332-73-
3[3]Õ
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Dimetylnitrosamin 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9

2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4

2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin, salter 612-079-00-4

salter av 3,3'-dimetylbensidin; salter 
av o-tolidin

612-081-00-5 Ö 210-
322-5[1]
265-294-
7[2]
277-985-
0[3]Õ

Ö 612-82-
8[1]
64969-36-
4[2]
74753-18-
7[3]Õ

1-metyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

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

2,2'-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7

2ð oï -toluidin 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

Nitrosodipropylamin 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-metyl-m-fenylendiamin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

ê 1999/43/EG Art. 1

Toluen-2,4-diammoniumsulfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

ê 2001/41/EG Art. 1.2

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

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

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

2-metylaziridin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8

Kaptafol (ISO) 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1

Karbadox 613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5
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Akrylamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

Tioacetamid 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

ê 2003/36/EG Art. 1

En blandning av N-[3-hydroxi-2-(2-
metylakryloylamino-
metoxi)propoximetyl]-2-
metylakrylamid; N-[2,3-Bis-(2-
metylakryloylamino-
metoxi)propoximetyl]-2-
metylakrylamid; metakrylamid, 2-
metyl-N-(2-metylakryloylamino-
metoximetyl)-akrylamid; N-2,3-
dihydroxipropoximetyl)-2-
metylakrylamid

616-057-00-5 412-790-8 —

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)
ð ny

Destillat (stenkolstjära), 
benzenfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
stenkolstjära. Består av kolväten, 
främst C4 till C10, med ungefärligt 
ð destillationsinstervallï
kokpunktsintervall mellan 80°C och 
160°C.)

648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2

Tjäroljor, brunkols-
(Destillat från brunkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
80°C och 250°C. Består främst av 
alifatiska och aromatiska kolväten 
och monobasiska fenoler.)

648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J

Bensenförfraktioner (kol)
(Destillat från koksugnslättolja med 
ungefärligt kokpunktsintervall
ð destillationsinstervallï under 
100°C. Sammansatt främst av 
alifatiska C4- till C6-kolväten.)

648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J
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destillat (stenkolstjära), 
bensenfraktion, bensen-, toluen- och 
xylenrika

(Återstod från destillation av råbensen 
för avlägsnande av 
bensenförfraktioner. Består främst av 
bensen, toluen och xylener, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
75°C till 200°C.)

648-004-00-7 309-984-9 101896-26-
8

J

Aromatiska kolväten, C6-10, C8-rika 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J

Solventnafta (kol), lätt 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J

Solventnafta (kol), xylen-
styrenfraktion

648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J

Solventnafta (kol), kumaron-
styrenhaltig

648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J

Solventnafta (kol), 
destillationsåterstoder
(Återstod efter destillation av 
återvunnen nafta. Består främst av 
naftalen och kondensationsprodukter 
av inden och styren.)

648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J

Aromatiska kolväten, C8 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J

Aromatiska kolväten, C8-9, 
biprodukter från polymerisation av 
kolvätehartser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen efter avdunstning av 
lösningsmedel i vakuum från 
polymeriserat kolväteharts. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C8–C9, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 120°C och 
215°C.)

648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J

Aromatiska kolväten, C9-12, 
bensendestillation

648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J

Extraktionsåterstoder (kol), alkalisk 
bensenfraktion, syraextrakt

(Omdestillat från destillat, befriat från 
tjärsyror och tjärbaser, från 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol, med ungefärligt

648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J



69

kokpunktsintervall mellan 90°C och 
160°C. Består främst av bensen, 
toluen och xylener.)

Extraktionsåterstoder (stenkolstjära), 
alkaliska, bensenfraktion, syraextrakt
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen efter omdestillation av 
högtemperaturstenkolstjära [tjärsyra-
och tjärbasfri]. Består främst av 
osubstituerade och substituerade 
monocykliska aromatiska kolväten 
med kokpunktsintervall mellan 85°C 
och 195°C.)

648-015-00-7 309-868-8 101316-63-
6

J

Extraktionsåterstoder (kol), sura, 
bensenfraktion
(Sur slambiprodukt från 
svavelsyraraffinering av råa 
högtemperaturkol. Består främst av 
svavelsyra och organiska föreningar.)

648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, destillationstoppfraktioner
(Första fraktionen från destillation av 
aromatiska kolväten, kumaron-, 
naftalen- och indenrika 
förfraktionskolonnbottenfraktioner 
eller tvättad karbololja, med kokpunkt 
avsevärt under 145°C. Består främst 
av alifatiska och aromatiska C7- och 
C8-kolväten.)

648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, syraextrakt, indenfraktion

648-018-00-3 309-867-2 101316-62-
5

J

Extraktionsåterstoder (kol), alkaliska, 
lättolje-, syraextrakt, 
naftaindenfraktion

(Destillat från aromatiska kolväten, 
kumaron, naftalen- och indenrika 
förfraktionskolonnbottenfraktioner 
eller tvättad karbololja, och 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
155°C till 180°C. Består främst av 
inden, indan och trimetylbensener.)

648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J

Solventnafta (kol)

(Destillat från antingen 

648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J
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högtemperaturstenkolstjära, 
koksugnslättolja eller alkaliska 
extraktionsåterstoder av 
stenkolstjärolja, med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 130°C 
och 210°C. Består främst av inden 
och andra polycykliska ringsystem 
innehållande en enda aromatisk ring. 
Kan innehålla fenoliska föreningar 
och aromatiska kvävebaser.)

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
neutral fraktion

(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av alkylsubstituerade, 
monocykliska, aromatiska kolväten, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 135°C och 210°C. Kan också 
innehålla omättade kolväten som 
inden och kumaron.)

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-
5

J

Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
syraextrakt
(Olja bestående av en sammansatt 
blandning av aromatiska kolväten, 
främst inden, naftalen, kumaron, 
fenol samt o-, m- och p-kresol, med 
kokpunktsintervall mellan 140°C och 
215°C.)

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J

Destillat (stenkolstjära), lättoljor

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
stenkolstjära. Består främst av 
aromater och andra kolväten, 
fenoliska föreningar och aromatiska 
kväveföreningar med ungefärligt 
kokpunktsintervall
ð destillationsinstervallï mellan 
150°C och 210°C.)

648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Tjäroljor, stenkols-

(Destillat från 
högtemperaturstenkolstjära med 
ungefärligt kokpunktsintervall
ð destillationsinstervallï mellan 
130°C och 250°C. Består främst av 
naftalen, alkylnaftalener, fenoliska 

648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J
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föreningar och aromatiska 
kvävebaser.)

Extraktionsåterstoder (kol), lättolja, 
alkaliska, syraextrakt

(Olja uppkommen vid syratvätt av 
alkalitvättad karbololja, för att 
avlägsna mindre mängder av basiska 
föreningar [tjärbaser]. Består främst 
av inden, indan och alkylbensener.)

648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja, 
alkaliska
(Återstoder från stenkolstjärolja vid 
alkalisk tvätt, som natronlut, efter 
avlägsnande av råstenkolstjärsyror. 
Består främst av naftalener och 
aromatiska kvävebaser.)

648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J

Extraktionsoljor (kol), lättoljor
(Vattenfasen från sur tvättning av 
alkalitvättad karbololja. Består främst 
av sura salter av olika aromatiska 
kvävebaser, inbegripet pyridin, 
kinolin och deras alkylderivat.)

648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J

Pyridin, alkylderivat
(Komplex blandning av 
polyalkylerade pyridiner, erhållen 
genom destillation av stenkolstjära 
eller som högkokande destillat 
[kokpunkt över 150°C] från reaktion 
mellan ammoniak och acetaldehyd, 
formaldehyd eller paraformaldehyd.)

648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J

Tjärbaser, kol-, pikolinfraktion
(Pyridinbaser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 125°C och 
160°C, erhållna genom destillation av 
neutraliserat syraextrakt från den 
bashaltiga tjärfraktionen erhållen 
genom destillation av stenkolstjära. 
Består främst av lutidiner och 
pikoliner.)

648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Tjärbaser, kol-, lutidinfraktion 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J

Extraktionsoljor (kol), tjärbaser, 
kollidinfraktion

648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J
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(Extrakt erhållet vid sur extraktion av 
baser från aromatiska oljor från rå 
koltjära, neutralisation, och 
destillation av baserna. Består främst 
av kollidiner, anilin, toluidiner, 
lutidiner och xylidiner.)

Tjärbaser, kol-, kollidinfraktion
(Destillationsfraktionen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
181°C och 186°C från råbaserna 
erhållna från den neutraliserade, 
syraextraherade, bashaltiga 
tjärfraktionen erhållen från 
destillation av bituminös 
stenkolstjära. Består främst av anilin 
och kollidiner.)

648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J

Tjärbaser, kol-, anilinfraktion
(Destillationsfraktionen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
180°C och 200°C, erhållna från 
råbaserna genom avlägsnande av 
fenoler och baser från den 
karboliserade oljan från destillation 
av stenkolstjära. Består främst av 
anilin, kollidiner, lutidiner och 
toluidiner.)

648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J

Tjärbaser, kol-, toluidinfraktion 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J

Destillat (petroleum), pyrolysolja från 
alken-alkyntillverkning, blandade 
med högtemperaturstenkolstjära, 
indenfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som omdestillat från 
fraktionerad destillation av 
högtemperaturstenkolstjära från 
bituminösa kol, samt återstodsoljor 
från pyrolytisk tillverkning av alkener 
och alkyner från råoljeprodukter eller 
naturgas. Består främst av inden, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
160°C och 190°C.)

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J

Destillat (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenoljor

(Omdestillat erhållet från fraktionerad 

648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J
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destillation av högtemperaturtjära 
från bituminösa kol och 
pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 190°C och 
270°C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromater.)

Extraktionsåterstoder (kol), 
stenkolstjära och 
pyrolysåterstodsoljor, naftalenolja, 
omdestillat

(Omdestillat erhållet från fraktionerad 
destillation av metylnaftalenolja, 
befriad från fenoler och baser, 
erhållen från högtemperaturtjära från 
bituminösa kol och 
pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 220°C och 
230°C. Består främst av 
osubstituerade och substituerade 
bicykliska aromatiska kolväten.)

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

Extraktionsoljor (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenolja, omdestillat
(Neutral olja erhållen genom 
avlägsnande av fenoler och baser från 
oljan erhållen vid destillation av 
högtemperaturtjära och 
pyrolysåterstodsoljor, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 225°C och 
255°C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromatiska 
kolväten.)

648-039-00-8 310-170-0 122070-79-
5

J

Extraktionsoljor (kol), 
stenkolstjärepyrolysåterstodsoljor, 
naftalenolja, destillationsåterstoder
(Återstoder från destillation av 
metylnaftalenolja [från bituminös 
stenkolstjära och 
pyrolysåterstodsoljor], befriad från
fenoler och baser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 240°C och 
260°C. Består främst av 
substituerade, bicykliska aromatiska 
och heterocykliska kolväten.)

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-
8

J

Absorptionsoljor, fraktionen 
bicykliska aromastika och 

648-041-00-9 309-851-5 101316-45-
4

M
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heterocykliska kolväten

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som omdestillat från 
destillation av tvättolja. Består främst 
av 2-ringade aromatiska och 
heterocykliska kolväten, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260°C och 290°C.)

Destillat (stenkolstjära), övre, 
fluorenrika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid kristallisation av tjärolja. 
Består av aromatiska och 
polycykliska kolväten, främst fluoren 
och acenaften.)

648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M

Kreosotolja, acenafenfraktion, 
acenaftenfri
(Oljeåterstoder efter avlägsnande av 
acenaften genom kristallisation ur 
acenaftenolja från stenkolstjära. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 M

Destillat (stenkolstjära), tunga oljor
(Destillat från fraktionerad 
destillation av stenkolstjära från 
bituminösa kol, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 240°C och 
400°C. Består främst av tri- och 
polycykliska kolväten och 
heterocykliska föreningar.)

648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1

Antracenolja, syraextrakt
(Komplex blandning av kolväten, från 
den basfria fraktionen erhållen vid 
destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
325°C och 365°C. Består främst av 
antracen och fenantren samt deras 
alkylderivat.)

648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M

Destillat (stenkolstjära)
(Destillat från stenkolstjära med 
ungefärligt destillationsintervall 
mellan 100°C och 450°C. Består 
främst av aromatiska kolväten, 
bestående av två- till fyrlediga 

648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M
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kondenserade ringar, fenolföreningar 
och aromatiska kvävebaser.)

Destillat (stenkolstjära), beck-, tunga 
oljor

(Destillat från destillation av beck 
från bituminös 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av tri- och polycykliska 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 300°C och 
470°C. Produkten kan också innehålla 
heteroatomer.)

648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M

Destillat (stenkolstjära), beck-
(Olja erhållen från kondensering av 
ångorna från värmebehandling av 
beck. Består främst av två- till 
fyrringade aromatiska föreningar, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 200°C och över 400°C.)

648-049-00-2 309-855-7 101316-49-
8

M

Destillat (stenkolstjära), tunga oljor, 
pyrenfraktion
(Omdestillat från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
350°C och 400°C. Består främst av 
tri- och polycykliska aromater samt 
heterocykliska kolväten.)

648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M

Destillat (stenkolstjära), beck-, 
pyrenfraktion
(Omdestillat från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
380°C och 410°C. Består främst av 
tri- och polycykliska kolväten samt 
heterocykliska föreningar.)

648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M

Paraffinvaxer (kol), 
högtemperaturbrunkolstjära, 
kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med aktivt 
kol för att avlägsna spårämnen och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 

648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
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övervägande högre än C12.)

Paraffinvaxer (kol), 
högtemperaturbrunkolstjära, 
lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med 
bentonit för att avlägsna spårämnen 
och föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
övervägande högre än C12.)

648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M

Beck 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-
(Återstoder från destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Svart, 
fast ämne med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 30°C och 
180°C. Består främst av den 
sammansatt blandning av 3 eller flera 
kondenserade aromatringar.)

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, 
värmebehandlat

(Värmebehandlade återstoder från 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Svart, 
fast ämne med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 80°C och 
180°C. Består främst av den 
sammansatt blandning av 3 eller flera 
kondenserade aromatringar.)

648-056-00-0 310-162-7 121575-60-
8

M

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-, 
sekundärt

(Återstoder från destillation av 
högkokande fraktioner från 
högtemperaturstenkolstjära från 
bituminösa kol och/eller 
beckkoksolja, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 140°C 
och 170°C enligt DIN 52025. Består
främst av tri- och polycykliska 
aromatiska föreningar, som även 
innehåller heteroatomer.)

648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M

Återstoder (stenkolstjära), 648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M
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beckdestillations-

(Återstod från fraktionerad 
destillation av beckdestillat, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
400°C och 470°C. Består främst av 
polycykliska aromatiska kolväten och 
heterocykliska föreningar.)

Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
destillations- och lagringsåterstoder
(Koks- och askhaltiga fasta återstoder 
som frånskiljs vid destillation och 
termisk behandling av 
högtemperaturtjära från bituminösa 
kol i destillationsanläggningar och 
lagringsbehållare. Består främst av 
kol, och innehåller små mängder av 
heteroföreningar samt 
askkomponenter.)

648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M

Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
lagringsåterstoder

(Avlagringar avlägsnade från lager av 
rå stenkolstjära. Består främst av 
stenkolstjära och kolhaltiga partiklar.)

648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M

Stenkolstjära, högtemperaturs-, 
återstoder
(Fast material bildat under 
förkoksning av bituminösa kol för 
tillverkning av högtemperaturtjära. 
Består främst av koks- och 
kolpartiklar, högt aromatiserade 
föreningar och mineraliska ämnen.)

648-061-00-8 309-726-5 100684-51-
3

M

Stenkolstjära, högtemperaturs-, hög 
halt av fasta ämnen
(Kondensationsprodukt erhållen vid 
kylning till ungefär 
omgivningstemperatur av gaserna 
som utvecklas 
högtemperaturdestillation (högre än 
700°C) av kol. Består främst av en 
sammansatt blandning av 
kondenserade aromatiska kolväten 
med hög halt av fast kol- och 
koksliknande material.)

648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M

Avfall, fast, förkoksning av 648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M
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koltjärebeck

(Sammantaget avfall erhållet vid 
förkoksning av stenkolstjärbeck. 
Består främst av kol.)

Extraktionsåterstoder (brunkol)
(Återstoder från toluenextraktion av 
brunkol.)

648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M

Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från brunkolsförkolningstjära 
genom lösningmedelskristallisation 
[solventavoljning], genom utsvettning 
eller en adduktionsprocess. Består 
främst av raka och grenade mättade 
kolväten, främst högre än C12.)

648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M

Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära, 
vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från brunkolsförkolningstjära 
genom lösningsmedelskristallisation 
[solventavoljning], genom utsvettning 
eller en adduktionsprocess, behandlad 
med väte i närvaro av katalysator. 
Består främst av raka och grenade 
mättade kolväten, främst högre än 
C12.)

648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Paraffinvaxer (kol), 
brunkolshögtemperaturtjära, 
kiselsyrabehandlade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid behandling av 
brunkolsförkolningstjära med 
kiselsyra för att avlägsna spårämnen 
och föroreningar. Består främst av 
raka och grenade mättade kolväten, 
främst högre än C12.)

648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M

Tjära, stenkols-, lågtemperatur-, 
destillationsåterstoder

(Återstoder från fraktionerad 
destillation av 
lågtemperaturstenkolstjära för att 
avlägsna oljor som kokar i 

648-068-00-6 309-887-1 101316-85-
2

M
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temperaturområdet upp till ungefär 
300°C. Består främst av aromatiska 
föreningar.)

Beck, koltjära, lågtemperaturs-

(Sammansatt svart fast eller halvfast 
ämne erhållet vid destillation av 
lågtemperaturstenkolstjära, med 
ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 40 °C och 180 °C. Består 
främst av en sammansatt blandning 
av kolväten.)

648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M

Beck, koltjära, lågtemperaturs-, 
oxiderat 
(Produkt erhållen genom 
luftgenomblåsning av 
lågtemperaturstenkolsbeck vid 
förhöjd temperatur, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 70°C och 
180°C. Består främst av en 
sammansatt blandning av kolväten.)

648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M

Beck, koltjära, lågtemperaturs-, 
värmebehandlat

(Sammansatt, svart, fast ämne, 
erhållet vid värmebehandling av 
lågtemperaturstenkolsbeck. 
Ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 50°C och 140°C. Består 
främst av en sammansatt blandning 
av aromatiska föreningar.)

648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M

Destillat (kol och petroleum), 
aromatiska, kondenserade
(Destillat från en blandning av 
stenkolstjära och aromatiska 
petroleumströmmar med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 220°C 
och 450°C. Består främst av 
aromatiska kolväten, bestående av 3 
till 4 kondenserade aromatringar.)

648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M

aromatiska kolväten, C20-28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck, polyeten och 
polypropylen

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-
5

M
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koltjärebeck, polyeten och 
polypropylen. Består främst av 
polycykliska, aromatiska kolväten, 
övervägande C20 till och med C28, 
med ungefärligt mjukpunktsintervall 
mellan 100°C och 220°C enligt DIN 
52025.)

Aromatiska kolväten, C20-28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck och polyeten

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 
koltjärebeck och polyeten. Består 
främst av polycykliska, aromatiska 
kolväten, övervägande C20 till och 
med C28, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 100°C 
och 220°C enligt DIN 52025.)

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-
6

M

Aromatiska kolväten, C20-28, 
polycykliska, pyrolysprodukt av 
blandat koltjärebeck och polystyren
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid pyrolys av blandat 
koltjärebeck och polystren. Består 
främst av polycykliska, aromatiska 
kolväten, övervägande C20 till och 
med C28, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 100°C 
och 220°C enligt DIN 52025.)

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-
7

M

Beck, koltjäre- och petroleum-

(Återstoder från destillation av en 
blandning av stenkolstjära och 
aromatiska petroleumströmmar. Fast 
ämne, med ungefärligt 
mjukpunktsintervall mellan 40°C och 
180°C. Består främst av en 
sammansatt blandning av aromatiska 
kolväten, bestående av tre eller flera 
kondenserade aromatringar.)

648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M

Fenantren, destillationsåterstoder

(Återstod från destillation av rå 
fentantren, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 340°C och
420°C. Består främst av fentantren, 
antracen och karbazol.)

648-077-00-5 310-169-5 122070-78-
4

M
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Destillat (stenkolstjära), övre, 
fluorenfri
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid kristallisation av tjärolja. 
Består främst av aromatiska 
polycykliska kolväten, främst difenyl, 
dibensofuran och acenaften.)

648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M

Återstoder (stenkolstjära), 
kreosotoljedestillation
(Återstoden från fraktionerad 
destillation av tvättolja, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270°C och 330°C. Består främst av 
bicykliska aromatiska och 
heterocykliska kolväten.)

648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 M

Destillat (kol), koksugnslättolja, 
naftalenfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid prefraktionering 
[kontinuerlig destillation] av 
koksugnslättolja. Består främst av 
naftalen, kumaron och inden, och 
kokar vid högre temperatur än 
148°C.)

648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
med lågt naftaleninnehåll

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom kristallisation av 
naftalenolja. Består främst av 
naftalen, alkylnaftalener och 
fenolföreningar.)

648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J, M

Destillat (stenkolstjära), moderlut från 
naftalenoljekristallisation
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen som filtrat från 
kristallisation av naftalenfraktionen ur 
stenkolstjära, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200°C och 
230°C. Består främst av naftalen, 
tionaftalen och alkylnaftalener.)

648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J, M

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska

(Komplex blandning av kolväten 

648-088-00-5 310-166-9 121620-47-
1

J, M
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erhållen vid alkalisk tvättning av 
naftalenolja för avlägsnande av 
fenoliska föreningar [tjärsyror]. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, med lågt 
innehåll av naftalen

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstoder efter 
avlägsnande av naftalen från 
alkalitvättad naftalenolja genom 
kristallisation. Består främst av 
naftalen och alkylnaftalener.)

648-089-00-0 310-167-4 121620-48-
2

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
naftalenfria, alkaliska extrakt

(Olja som återstår efter avlägsnande 
av fenolföreningar [tjärsyror] från 
avtappad naftenolja genom alkalisk 
tvätt. Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J, M

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, 
destillationstoppfraktioner

(Destillatet från alkalitvättad 
naftalenolja med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 180°C 
och 220°C. Består främst av naftalen, 
alkylbensener, inden och indan.)

648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
metylnaftalenfraktion
(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av substituerade, bicykliska 
aromatiska kolväten och aromatiska 
kvävebaser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 225°C och 
255°C.)

648-092-00-7 309-985-4 101896-27-
9

J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
indol-metylnaftalenfraktion
(Destillatet från fraktionerad 
destillation av 
högtemperaturstenkolstjära. Består 

648-093-00-2 309-972-3 101794-91-
6

J, M
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främst av indol och metylnaftalen, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 235°C och 255°C.)

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
sura extrakt
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom avlägsnande av baser 
från metylnaftalenfraktionen erhållen 
vid destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
230°C och 255°C.) Består främst av 
1(2)-metylnaftalen, naftalen, 
dimetylnaftalen och bifenyl.)

648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J, M

Extraktionsåterstoder (kol), 
naftalenolja, alkaliska, 
destillationsåterstoder

(Återstoder från destillation av 
alkalitvättad naftalenolja, med 
ungefärligt destillationsintervall 
mellan 220°C och 300°C. Består 
främst av naftalen, alkylnaftalener 
och aromatiska kvävebaser.)

648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J, M

Extraktionsoljor (kol), sura, 
tjärbasfria

(Extraktionsoljor, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 220°C och 
265°C, från alkaliska 
stenkolstjäreextraktionsåterstoder, 
erhållna genom sur tvätt med 
exempelvis utspädd svavelsyra, efter 
destillation för att avlägsna tjärbaser. 
Består främst av alkylnaftalener.)

648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J, M

Destillat (stenkolstjära), 
bensenfraktion, destillationsåterstoder

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
råbensen 
[högtemperaturstenkolstjära]. Kan 
vara vätska med ungefärligt 
destillationsintervall mellan 150°C 
och 300°C eller halvfast eller fast 
ämne med smältpunkt upp till 70°C. 
Består främst av naftalen och 
alkylnaftalener.)

648-097-00-4 310-165-3 121620-46-
0

J, M
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Kreosotolja, högkokande destillat

(Den högkokande 
destillationsfraktionen från 
högtemperaturförkolning av 
bituminösa kol, som ytterligare
raffineras för att avlägsna överskott 
av kristallina salter. Består främst av 
kreosotolja samt några av de normala 
polycykliska aromatiska salter som 
ingår i stenkolstjära. Kristallfri vid 
ungefär 5°C.)

648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 J, M

Extraktionsåterstoder (kol), 
kreosotolja, sura
(Komplex blandning av kolväten från 
den basbefriade fraktionen från 
destillation av stenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
250°C och 280°C. Består främst av 
bifenyl och isomera 
dimetylnaftalener.)

648-102-00-X 310-189-4 122384-77-
4

J, M

Antracenolja, antracenpasta
(Antracenrikt fast ämne, erhållet 
genom kristallisation och 
centrifugering av antracenolja. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J, M

Antracenolja, med lågt innehåll av 
antracen

(Oljeåterstoder efter avlägsnande, 
genom en kristallisationsprocess, av 
ett antracenrikt fast ämne 
[antracenpasta] från antracenolja. 
Består främst av 2, 3 eller 4 
aromatringar.)

648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J, M

Återstoder (stenkolstjära), 
antracenoljedestillations-

(Återstoder från fraktionerad 
destillation av råantracen, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
340°C och 400°C. Består främst av 
tri- och polycykliska, aromatiska och 
heterocykliska kolväten.)

648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J, M

Antracenolja, antracenpasta, 648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J, M
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antracenfraktion

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös högtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 330°C och 350°C. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

Antracenolja, antracenpasta, 
karbazolfraktion
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös högtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 350°C och 360°C. Består 
främst av antracen, karbazol och 
fenantren.)

648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J, M

Antracenolja, antracenpasta, lätt 
destillationsfraktion
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av antracen, erhållen 
genom kristallisation av antracenolja 
från bituminös lågtemperaturtjära, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 290°C och 340°C. Består 
främst av tricykliska aromater och 
derivat.)

648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J, M

Tjäroljor, kol-, lågtemperatur-

(Destillat från 
lågtemperaturstenkolstjära. Består 
främst av kolväten, fenolföreningar 
och aromatiska kvävebaser, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
160°C och 340°C.)

648-109-00-8 309-889-2 101316-87-
4

J, M

Fenoler, ammoniaklutsextrakt
(Blandningen av fenoler extraherad 
med isobutylacetat från 
ammoniakluten kondenserad ur gasen 
som utvecklas vid 
lågtemperaturdestillation [under 
700°C] av kol. Består främst av en 
blandning av mono- och 
dihydrofenoler.)

648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J, M
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Destillat (stenkolstjära), lättoljor, 
alkaliska extrakt
(Vattenextrakt från karbololja, 
erhållet genom alkalisk tvätt med 
exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid. Består främst av 
alkalisalter av olika fenoliska 
föreningar.)

648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J, M

Extrakt, stenkolstjärolja, alkaliska
(Extrakt från stenkolstjärolja erhållet 
genom alkalisk tvätt med exempelvis 
vattenlösning av natriumhydroxid. 
Består främst av alkalisalter av olika 
fenoliska föreningar.)

648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J, M

Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor, 
alkaliska extrakt

(Vattenextrakt från naftenolja, 
erhållet genom alkalisk tvätt med 
exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid. Består främst av 
alkaliska salter av olika fenoliska 
föreningar.)

648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J, M

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja 
alkaliska, karbonatiserade, kalkade

(Produkt erhållen genom behandling 
av alkaliskt extrakt från stenkolstjära 
med CO2 och CaO. Består främst av 
CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 och andra 
organiska och oorganiska 
föroreningar.)

648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J, M

Tjärsyror, brunkol, råa
(Surgjort alkaliskt extrakt från 
brunkolstjärolja. Består främst av 
fenol och fenolhomologer.)

648-117-00-1 309-888-7 101316-86-
3

J, M

Tjärsyror, brunkolsförgasnings-
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen genom 
brunkolsförgasning. Består främst av 
hydroxiaromatiska fenoler, C6-10, och 
deras homologer.)

648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J, M

Tjärsyror, destillationsåterstoder
(Återstoder från destillation av 

648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J, M
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råfenol från kol. Består främst av 
fenoler, C8 till och med C10, med 
mjukpunkt mellan 60°C och 80°C.)

Tjärsyror, metylfenolfraktion

(Fraktion av tjärsyror, rik på 3- och 4-
metylfenol, erhållen genom 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J, M

Tjärsyror, polyalkylfenolfraktion
(Fraktion av tjärsyror, återvunnen vid 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
225°C och 320°C. Består främst av 
polyalkylfenoler.)

648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J, M

Tjärsyror, xylenolfraktion

(Fraktion av tjärsyror, rik på 2,4- och 
2,5-dimetylfenol, erhållen genom 
destillation av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J, M

Tjärsyror, etylfenolfraktion
(Fraktion av tjärsyror, rik på 3- och 4-
etylfenol, erhållen genom destillation 
av råtjärsyra från 
lågtemperaturstenkolstjära.)

648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J, M

Tjärsyror, 3,5-xylenolfraktion

(Fraktion av tjärsyror, rik på 3,5-
dimetylfenol, erhållen genom 
destillation av 
lågtemperaturstenkolstjärsyror.)

648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J, M

Tjärsyror, återstoder, destillat, första 
fraktion

(Återstoder från destillation i området 
mellan 235°C och 355°C av lätt 
karbololja.)

648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J, M

Tjärsyror, kresyliska, återstoder

(Återstoder från rå stenkolstjärsyra 
efter avlägsnande av fenol, kresoler, 
xylenoler och alla högrekokande 
fenoler. Svart, fast ämne med 
ungefärlig smältpunkt 80°C. Består 
främst av polyalkylfenoler, 

648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J, M
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hartsgummin och oorganiska salter.)

Fenoler, C9-11 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J, M

Tjärsyror, kresyliska
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen från brunkol, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
200°C och 230°C. Består främst av 
fenoler och pyridinbaser.)

648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J, M

tjärsyror, brunkols-, C2-
alkylfenolfraktion

(Destillat från syrabehandling av 
alkaliskt tvättat brunkolstjärdestillat, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 200°C och 230°C. Består 
främst av m- och p-etylfenol samt 
kresoler och xylenoler.)

648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J, M

Extraktionsoljor (kol), naftenoljor
(Vattenextrakt från sur tvätt av 
alkalitvättad naftalenolja. Består 
främst av sura salter av olika 
aromatiska kvävebaser, inbegripet 
pyridin, kinolin och deras 
alkylderivat.)

648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J, M

Tjärbaser, kinolinderivat 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J, M

Tjärbaser, kol-, kinolinderivatfraktion 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J, M

Tjärbaser, kol-, destillationsåterstoder

(Destillationsåterstoder efter 
destillation av neutraliserad, 
syraextraherad bashaltiga tjärfraktion 
erhållen vid destillation av 
stenkolstjära. Består främst av anilin, 
kollidiner, kinolinderivat och 
toluidiner.)

648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J, M

Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polyeten och polypropen, 
pyrolsyserade, lätt oljefraktion

(Olja erhållen genom 
värmebehandling av en polyeten-
/polypropenblandning med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-
6

J, M
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kokpunktsintervall mellan 70°C och 
120°C.)

Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polyeten, pyrolyserade, lätt 
oljefraktion
(Olja erhållen genom 
värmebehandling av polyeten med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 70°C och 
120°C.)

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-
8

J, M

Kolväteoljor, aromatiska, blandade 
med polystyren, pyrolyserade, lätt 
oljefraktion
(Olja erhållen genom 
värmebehandling av polystyren med 
koltjärebeck eller aromatiska oljor. 
Består främst av bensen och dess 
homologer, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 70°C och 
210°C.)

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-
9

J, M

Extraktionsåterstoder (kol), tjärolja 
alkaliska, 
naftalendestillationsåterstoder
(Återstoder erhållna från kemisk olja 
extraherad efter avlägsnande av 
naftalen genom destillation. Består 
främst av aromatiska kolväten med 2 
till 4 kondenserade aromatringar samt 
aromatiska kvävebaser.)

648-137-00-0 277-567-8 736665-18-
6

J, M

Kreosotolja, lågkokande destillat

(Den lågkokande 
destillationsfraktionen från 
högtemperaturförkolning av 
bituminösa kol, som ytterligare 
raffineras för att avlägsna överskott 
av kristallina salter. Består främst av 
kreosotolja från vilken några av de 
normala polycykliska aromatiska 
salter som ingår i 
stenkolstjäredestillat avlägsnats. 
Kristallfri vid ungefär 38°C.)

648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 J, M

Tjärsyror, kresyliska, natriumsalter, 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J, M
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frätande lösningar

Extraktionsoljor (kol), tjärbas-

(Extrakt från alkaliska 
extraktionsåterstoder från 
stenkolstjära erhållen genom sur tvätt, 
exempelvis med utspädd svavelsyra, 
efter destillation för att avlägsna 
naftalen. Består främst av sura salter 
av olika aromatiska kvävebaser, bland 
andra pyridin, kinolin och deras 
alkylderivat.)

648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J, M

Tjärbaser, stenkols-, råa

(Reaktionsprodukt erhållen genom 
neutralisering av extraktionsolja från 
stenkolstjärbas med en alkalisk 
lösning, exempelvis vattenlösning av 
natriumhydroxid, för att utvinna de 
fria baserna. Består främst av 
organiska baser som akridin, 
fenantridin, pyridin, kinolin och deras 
alkylderivat.)

648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J, M

Återstoder (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel
(Sammanhängande pulver, bestående 
av kolmineraliska ämnen och 
oupplöst kol, efter extraktion av kol 
med flytande lösningsmedel.)

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M

Kolvätskor, lösning från extraktion 
med flytande lösningsmedel
(Produkt erhållen genom filtrering av 
kolmineraliska ämnen och oupplöst 
kol från kolextraktionslösning 
framställd genom uppslutning av kol i 
flytande lösningsmedel. Svart, 
högviskös och högkomplex 
vätskeblandning, bestående främst av 
aromatiska och delvis hydrerade 
aromatiska kolväten, aromatiska 
kväveföreningar, aromatiska 
svavelföreningar, fenoliska och 
andrea aromatiska syreföreningar och 
deras alkylderivat.)

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

Kolvätskor, extraktion med flytande 
lösningsmedel

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M
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(Praktiskt taget lösningsmedelsfri 
produkt erhållen genom destillation 
av filtrerad kolextraktionslösning 
framställd genom uppslutning av kol i 
flytande lösningsmedel. Svart, 
halvfast ämne, bestående främst av en 
sammansatt blandning av 
ringkondenserade aromatiska 
kolväten, aromatiska 
kväveföreningar, aromatiska 
svavelföreningar, fenoliska och andra 
aromatiska syreföreningar och deras 
alkylderivat.)

Lättolja (kol), koksugns-
(Flyktig, organisk vätska extraherad 
från gasen som utvecklas vid 
torrdestillation av kol vid hög 
temperatur [över 700°C]. Består 
främst av bensen, toluen och xylener. 
Kan innehålla andra mindre 
kolvätekomponenter.)

648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J

Destillat (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel, primära
(Flytande produkt från kondensering 
av ångar avgivna under uppslutning 
av kol i flytande lösningsmedel, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30°C och 300°C. Består främst av 
delvis hydrerade ringkondenserade 
aromatiska kolväten samt aromatiska 
föreningar innehållande kväve, syre 
och svavel och deras alkylderivat med 
kolantal främst i området C4 till C14.)

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J

Destillat (kol), extraktion med 
flytande lösningsmedel, 
hydrokrackade

(Destillat erhållet genom 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösning framställd vid extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritisk gasextraktionsprocess, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30°C till 300°C. Består främst 
av aromatiska, hydrerade aromatiska 
och nafteniska föreningar, deras 
alkylderivat och alkaner, främst C4 till 
C14. Även kväve-, svavel- och 

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J
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syrehaltiga aromatiska och hydrerade 
aromatiska och hydrerade aromatiska 
föreningar är närvarande.)

Nafta (kol), extraktion med flytande 
lösningsmedel, hydrokrackad
(Fraktion av destillat från 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösning framställd vid extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritisk gasextraktionsprocess, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30°C och 180°C. Består 
främst av aromatiska, hydrerade 
aromatiska och nafteniska föreningar, 
deras alkylderivat och alkaner, främst 
C4 till C9. Även kväve-, svavel- och 
syrehaltiga aromatiska och hydrerade 
aromatiska föreningar är närvarande.)

684-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J

Bensin, kol, 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackad nafta
(Motorbränsle framställt genom 
reformering av den raffinerade 
naftafraktionen från produkterna vid 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösningen från extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritiska extraktionsprocesser, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30°C och 180°C. Består 
främst av aromatiska och nafteniska 
kolväten, deras alkylderivat och 
alkylkolväten, C4 till C9.)

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

Destillat (kol), 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackat, mellanfraktion

(Destillat erhållet genom 
hydrerkrackning av kolextrakt eller 
lösningen från extraktion med 
flytande lösningsmedel eller 
superkritiska extraktionsprocesser, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 180°C och 300°C. Består 
främst av bicykliska aromatiska, 
hydrerade aromatiska och nafteniska 
föreningar, deras alkylderivat och 
alkaner, främst C9 till C14. Även 

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J
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kväve-, svavel- och syrehaltiga 
föreningar är närvarande.)

Destillat (kol), 
lösningsmedelsextraktion, 
hydrokrackat, hydrerat, 
mellanfraktion

(Destillat från hydrering av ett 
hydrerkrackat mellandestillat av 
kolextrakt eller lösningen från 
extraktion med flytande 
lösningsmedel eller superkritiska 
extraktionsprocesser, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 180°C och 
280°C. Består främst av hydrerade 
bicykliska aromatiska kolföreningar 
och deras alkylderivat, främst C9 till 
C14.)

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Lättolja (kol), 
halvförkoksningssprocess
(Flyktig organisk vätska kondenserad 
från gasen utvecklad vid destruktiv 
destillation vid låg temperatur [under 
700°C] av kol. Består främst av C6-10-
kolväten.)

648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J

Extrakt (petroleum), lätt 
naftendestillatlösningsmedel

649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillatlösningsmedel

649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillatlösningsmedel

649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillatlösningsmedel

649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasoljelösningsmedel

649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7

Kolväten, C26-55-, aromatiska 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8

Återstoder (petroleum), atmosfäriskt 
torn

(Sammansatta återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst högre än 
C20, med kokpunkt över ungefär 
350°C. Denna ström innehåller 

649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3
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sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

Gasoljor (petroleum), tunga vakuum-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoden från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst C20 till C50, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
350°C och 600°C. Denna ström
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7

Destillat (petroleum), tunga 
katalytiskt krackade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C35, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260°C till 500°C. Denna ström 
innehåller sannolikt 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3

Oljor (petroleum), klarade, katalytiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
katalytisk krackningsprocess. Består 
av kolväten, främst högre än C20, med 
kokpunkt över ungefär 350°C. Denna 
ström innehåller förmodligen 5 
viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 6 
kondenserade aromatringar.)

649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4

Återstoder (petroleum), 
hydrokrackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
hydrerkrackningsprocess. Består av 

649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
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kolväten, främst högre än C20, med 
kokpunkt över ungefär 350°C.)

Återstoder (petroleum), termiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkter från en 
termisk krackningsprocess. Består 
främst av omättade kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350°C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6

Destillat (petroleum), tunga termiskt 
krackade
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av produkter från en 
termisk krackningsprocess. Består 
främst av omättade kolväten, främst 
C15 till C36, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 260°C och 
480°C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7

Gasoljor (petroleum), vätebehandlade 
vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C13 till C50, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 230°C och 
600°C. Denna ström innehåller 
förmodligen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2

Återstoder (petroleum), 
väteavsvavlade, atmosfäriskt torn
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
återstoder från ett atmosfäriskt torn 
med väte i närvaro av katalysator, 
under förhållanden för att primärt 

649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5
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avlägsna organiska svavelförenigar. 
Består av kolväten, främst högre än 
C20, med kokpunkt över ungefär 
350°C. Denna ström innehåller 
förmodlingen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondeserade aromatringar.)

Gasoljor (petroleum) väteavsvavlade, 
tunga vakuum-
(Komplex blandning av kolväten från 
en katalytisk väteavsvavlingsprocess. 
Består av kolväten, främst C20 till C50, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 350°C och 600°C. Denna 
ström innhåller sannolikt 5 
viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 6 
kondenserade aromatringar.)

649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5

Återstoder (petroleum), ångkrackade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion vid 
destillation av produkterna från en 
ångkrackningsprocess (inbegripet 
ångkrackning för etenframställning). 
Består främst av omättade kolväten, 
främst högre än C14, med kokpunkt 
över ungefär 260°C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1

Återstoder (petroleum), atmosfäriska

(Sammansatta återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst högre än 
C11, med kokpunkt över ungefär 
200°C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2

Oljor (petroleum), klarade, 
väteavsvavlade, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
katalytiskt krackade, klarade oljor 
med väte för att omvandla organiskt 

649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6
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svavel till vätesulfid, vilken 
avlägsnas. Består av kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350°C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
intermediära, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
intermediära katalytiskt krackade 
destillat med väte för att omvandla 
organiskt svavel till vätesulfid, vilken 
avlägsnas. Består av kolväten, främst 
C11 til C30, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205°C och 
450°C. Den innehåller en relativt stor 
del tricykliska aromatiska kolväten.)

649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
tunga, katalytiskt krackade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av tunga 
katalytiskt krackade destillat med väte 
för att omvandla organiskt svavel till 
vätesulfid, vilken avlägsnas. Består av 
kolväten, främst C15 till C35, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
260°C och 500°C. Denna ström 
innehåller förmodlingen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8

Eldningsolja, återstoder straight-run 
gasoljor, högsvavlig

649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4

Eldningsolja, återstods-
(Flytande produkt från olika 
raffinaderiströmmar, vanligen 
återstoder. Komplex sammansättning 
som varierar med råoljekällan.)

649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5

Destillationsåterstoder (petroleum), 
fraktioneringskolonnsåterstoder från 
katalytisk reformering

(Sammansatt återstod från destillation 

649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7
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av kolonnåterstoder från katalytisk 
reformering. Kokpunkt över ungefär 
399°C.)

Återstoder (petroleum), tung 
cokergasolja och vakuumgasolja
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av tung cokergasolja och 
vakuumgasolja. Består främst av 
kolväten, främst högre än C13, med 
kokpunkt över ungefär 230°C.)

649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1

Återstoder (petroleum), tunga coker-
och lätta vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av tung cokergasolja och 
lätt vakuumgasolja. Består främst av 
kolväten, främst högre än C13, med 
kokpunkt över ungefär 230°C.)

649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8

Återstoder (petroleum), lätta vakuum-

(Sammansatta återstoder från 
vakuumdestillation av återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C13, med kokpunkt över 
ungefär 230°C.)

649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9

Återstoder (petroleum), ångkrackade 
lätta

(Sammansatt återstod från destillation 
av produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består främst 
av aromatiska och omättade kolväten, 
högre än C7, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 101°C och 
555°C.)

649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9

Eldningsolja 6

(Eldningsolja med minimiviskositet 
197 10-6 m².s-1 vid 37,7°C och 
maximiviskositet 197 10-5 m².s-1 vid 
37,7°C.)

649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4

Återstoder (petroleum), 
toppningsanläggnings-, lågsvavliga

(Lågsvavliga sammansatt blandning 

649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7
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av kolväten erhållen som 
återstodsfraktion från 
toppningsanläggningsdestillation av 
råolja. Den utgör återstoden efter det 
att straight-run-bensinfraktionen, 
fotogenfraktionen och 
gasoljefraktionen avlägsnats.)

Gasoljor (petroleum), tunga 
atmosfäriska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C7 till C35, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 121°C och 510°C.)

649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4

Återstoder (petroleum), 
cokerskrubber, innehåller 
kondenserade aromater
(En mycket sammansatt blandning av 
kolväten erhållen som 
återstodsfraktion från destillation av 
vakuumåterstoder och produkterna 
från en termisk krackningsprocess. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C20, med kokpunkt över 
ungefär 350°C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1

Destillat (petroleum), 
petroleumåterstoder vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja.)

649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1

Återstoder (petroleum), ångkrackade, 
hartshaltiga
(Sammansatta återstoder från 
destillation av ångkrackade 
petroleumåterstoder.)

649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2

Destillat (petroleum), intermediära 
vakuum-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 

649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6
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återstoder från atmosfärisk detillation 
av råolja. Består av kolväten, främst 
från C14 till C42, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 250°C och 
545°C. Denna ström innehåller 
förmodligen 5 viktprocent eller mer 
av aromatiska kolväten, bestående av 
4 till 6 kondenserade aromatringar.)

Destillat (petroleum), lätta vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består främst av 
kolväten från C11 till C35, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
250°C och 545°C.)

649-037-00-X 247-684-6 70592-77-7

Destillat (petroleum), vakuum-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom vakuumdestillation av 
återstoder från atmosfärisk 
destillation av råolja. Består av 
kolväten, främst från C15 till C50, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270°C och 600°C. Denna ström 
innehåller förmodligen 5 viktprocent 
eller mer av aromatiska kolväten, 
bestående av 4 till 6 kondenserade 
aromatringar.)

649-038-00-5 274-684-1 70592-78-8

Gasoljor (petroleum), väteavsvavlade 
tunga coker vakuum-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
tunga cokerdestillatråmaterial. Består 
främst av kolväten, främst C18 till C44, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 304°C och 548°C. Denna 
ström innehåller sannolikt 5 
viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 6 
kondenserade aromatringar.)

649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9

Återstoder (petroleum), ångkrackade, 
destillat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen under framställning av 
raffinerad råoljetjära genom 
destillation av ångkrackad tjära. 

649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3
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Består främst av aromatiska och 
andra kolväten samt organiska 
svavelföreningar.)

Återstoder (petroleum), vakuum-, 
lätta
(Sammansatta återstoder från 
vakuumdestillation av återstoder från 
atmosfärisk destillation av råolja. 
Består främst av kolväten, främst 
högre än C24, med kokpunkt över 
ungefär 390°C.)

649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4

Eldningsolja, tung, högsvavlig

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består främst av alifatiska, 
aromatiska och cykloalifatiska 
kolväten, främst högre än C25, med 
kokpunkt över ungefär 400°C.)

649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2

Återstoder (petroleum), katalytisk 
krackning-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som återstodsfraktion vid 
destillation av produkter från en 
katalytisk krackningsprocess. Består 
främst av kolväten, främst högre än 
C11, med kokpunkt över ungefär 
200°C.)

649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7

Destillat (petroleum), intermediära 
katalytiskt krackade, termiskt 
nedbrutna

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid destillation av produkter 
från en katalytisk krackningsprocess 
och som använts som 
värmeöverföringsvätska. Består 
främst av kolväten med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 220°C och 
450°C. Denna ström innehåller 
förmodligen organiska 
svavelföreningar.)

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7

Återstodsoljor (petroleum)
(Komplex blandning av kolväten, 
svavelföreningar och metallhaltiga 
organiska föreningar erhållen som 

649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0
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återstoder från fraktionerings- och 
krackningsprocesser i raffinaderi. Ger 
en färdig olja med viskositet över 2 
cSt [mm2/s] vid 100°CÖ 2 10-6

m2.s-1 vid 100°CÕ .)

Återstoder, ångkrackade, termiskt 
behandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling och 
destillation av rå, ångkrackad nafta. 
Består främst av omättade kolväten 
med kokpunkt över ungefär 180°C.)

649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
fullrange mellanfraktion

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
petroleumråmaterial med väte. Består 
främst av kolväten, främst C9 till C25, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 150°C och 400°C.)

649-047-00-4 309-863-0 101316-57-
8

Återstoder (petroleum), katalytisk 
reformer-fraktioneringskolonn-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av produkterna från en 
katalytisk reformeringsprocess. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C10 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall från 160°C och 
400°C. Denna ström innehåller 
sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9

Petroleum

(Komplex blandning av kolväten. 
Består främst av alifatiska, alicykliska 
och aromatiska kolväten. Den kan 
också innehålla små mängder av 
kväve-, syre- och svavelföreningar. 
Denna kategori omfattar lätt, 
medeltung och tung petroleum, såväl 
som oljor extraherade ur tjärsand. 
Kolvätehaltiga material som kräver 
större kemiska förändringar för 
utvinning eller omvandling till råvara 
för råoljeraffinaderi, som rå 

649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9
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skifferolja, förbättrad skifferolja och 
flytande kolbränslen ingår inte i 
denna definition.)

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade 
naftapropanavdrivartoppfraktioner, 
C3-rika, syrafria
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackade kolväten och 
behandlade för att avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, C2
till C4 främst C3.)

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk krackning. 
Består främst av alifatiska kolväten, 
främst C1 till C6.)

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K

Gaser (petroleum), katalytisk kracker-
, C1-5-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk krackning. 
Består av alifatiska kolväten, C1 till 
C6, främst C1 till C5.)

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
polymeriserad nafta, stabilizer-
toppfraktion, C2-4-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av 
katalytiskt polymeriserad nafta. 
Består av alifatiska kolväten, C2 till 
C6, främst C2 till C4.)

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K

Gaser (petroleum), katalytisk 
reformer-, C1-4-rika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från katalytisk 
reformering. Består av kolväten, C1
till C6, främst C1 till C4.)

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K

Gaser (petroleum), C3-5-olefiner och - 649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K
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paraffiner, alkyleringsmatnings-

(Komplex blandning av olefin- och 
paraffinkolväten, C3 till C5, använd 
som råvara för alkylering. 
Omgivningstemperaturen är normalt 
över dessa blandningars kritiska 
temperatur.)

Gaser (petroleum), C4-rika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en katalytisk 
fraktioneringsprocess. Består av 
alifatiska kolväten, C3 till C5, främst 
C4.)

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K

Gaser (petroleum), 
etanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av gas-
och bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består främst av etan och 
eten.)

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K

Gaser (petroleum), 
isobutanavdrivartornstoppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom atomsfärisk 
destillation av en butan-butenström. 
Består av alifatiska kolväten, främst 
C3 till C4.)

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K

Gaser (petroleum), torra 
propanavdrivar-, propenrika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från gas- och 
bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består främst av propen 
med något etan och propan.)

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K

Gaser (petroleum), 
propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från gas- och 
bensinfraktionen från katalytisk 
krackning. Består av alifatiska 

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
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kolväten, främst C2 till C4.)

Gaser (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-, 
propanavdrivartoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
diverse kolväteströmmar. Består 
främst av kolväten, C1 till C4, främst 
propan.)

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K

Gaser (petroleum), 
Girbatolenhetsmatnings-
(Komplex blandning av kolväten, 
använd till matning av Girbatolenhet 
för avlägsnande av vätesulfid. Består 
av alifatiska kolväten, främst C2 till 
C4.)

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K

Gaser (petroleum), isomeriserad 
naftafraktionerar-, C4-rika, 
vätesulfidfria

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackad klarad olja och termiskt 
krackade vakuumåterstoder, 
fraktionering, återflödesbehållare
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad klarad olja och 
termiskt krackade vakuumåterstoder. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C6.

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackad nafta-stabiliseringsabsorber
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom stabilisering av 
katalytiskt krackad nafta. Består 
främst av kolväten, främst C1 till C6.)

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K

Slutgas (petroleum), katalytisk 
kracker-, katalytisk reformer- och 
väteavsvavlad, kombinerad 
fraktionator-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
produkterna från katalytisk krackning, 
katalytisk reformering och 

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K
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väteavsvavling, behandlad för att 
avlägsna sura föroreningar. Består 
främst av kolväten, främst C1 till C5.)

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad nafta-
fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av 
katalytiskt reformerad nafta. Består 
främst av kolväten, främst C1 till C4.)

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K

Slutgas (petroleum), 
saturatgasanläggning, blandad ström, 
C4-rik

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
fraktioneringssabilisering av straight-
run nafta, destillationsslutgas och 
katalytiskt reformerad 
naftastabilizerslutgas. Består av 
kolväten, C3 till C6, främst butan och 
isobutan.)

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K

Slutgas (petroleum), 
saturatgasåtervinningsanläggnings-, 
C1-2-rik
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
destillatslutgas, straight-run nafta, 
katalytiskt reformerad 
naftastabilizerslutgas. Består främst 
av kolväten, C1 till C5, främst metan 
och etan.)

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K

Slutgas (petroleum), 
vakuumåterstoder termisk kracker-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom termisk krackning av 
vakuumåterstoder. Består av 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation och 
kondensation av råolja. Består av 
kolväten, C3 till C5, främst C3 till C4.)

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K
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Gaser (petroleum), straight-run 
naftahexanavdrivaravgaser, brett 
destillationsområde

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av full-
range straight-run nafta. Består av 
kolväten, främst C2 till C6.)

649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K

Gaser (petroleum), 
hydrokrackningspropanavdrivaravgas
er, kolväterika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från hydrerkrackning. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C4. Kan också innehålla små 
mängder väte och vätesulfid.)

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K

Gaser (petroleum), lätt straight-run 
naftastabilizer, avgaser

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid stabilisering av lätt 
straight-run nafta. Består av mättade, 
alifatiska kolväten, främst C2 till C6.)

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Gaser (petroleum) 
alkyleringsseparationstorns-, C4-rika

(Sammansatta återstoder från 
destillation av strömmar från olika 
raffinaderiprocesser. Består av 
kolväten C4 till C5, främst butan, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
− 11,7°C och 27,8°C.)

649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K

Kolväten, C1-4-, sweetened
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla 
kolvätgaser i en sweeteningprocess 
för att omvandla merkaptaner eller för 
att avlägsna sura föroreningar. Består 
av kolväten, främst C1 till C4, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
− 164°C och − 0,5°C.)

649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K

Kolväten, C1-3-

(Komplex blandning av kolväten, 
främst C1 till C3, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan − 164°C 

649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K
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och − 42°C.)

Kolväten, C1-4-, butanavdrivarfraktion 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K

Gaser (petroleum), C1-5-, våta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av råolja 
och/eller krackning av torngasolja. 
Består av kolväten, främst C1 till C5.)

649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Kolväten, C2-4- 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K

Kolväten, C3- 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K

Gaser (petroleum), 
alkyleringsmatnings-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk krackning 
av gasolja. Består av kolväten, främst 
C3 till C4.)

649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K

Gaser (petroleum), 
propanavdrivarbottenfraktion, 
fraktioneringsavgaser

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
propanavdrivarbottenfraktioner. 
Består främst av butan, isobutan och 
butadien.)

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K

Gaser (petroleum), 
raffinaderiblandnings-
(Komplex blandning från varierande 
raffinaderiprocesser. Består av väte, 
vätesulfid och kolväten, främst C1 till 
C5.)

649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C3 till C5.)

649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K

Kolväten, C2-4, sweetened

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
petroleumdestillat i en 

649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K
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sweeteningprocess för att omvandla 
merkaptaner eller för att avlägsna 
sura föroreningar. Består främst av 
mättade och omättade kolväten, 
främst C2 till C4, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan − 51°C och 
− 34°C.)

Gaser (petroleum), 
råoljefraktionering, avgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
råolja. Består av mättade alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K

Gaser (petroleum), 
hexanavdrivaravgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
kombinerade naftaströmmar. Består 
av mättade alifatiska kolväten, främst 
C1 till C5.)

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K

Gaser (petroleum), lätta straight-run 
bensin, 
fraktioneringsstabilizeravgaser
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av lätt 
straight-run bensin. Består av mättade 
alifatiska kolväten, främst C1 till C5.)

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K

Gaser (petroleum), 
naftaunifineravsvavling, 
stripperavgaser

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen i en 
naftaunifineravsvavlingsprocess och 
strippad från naftaprodukten. Består 
av mättade alifatiska kolväten, främst 
C1 till C4.)

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K

Gaser (petroleum), straight-run nafta, 
katalytiskt reformering, avgaser

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom katalytiskt 
reformering av straight-run nafta och 
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av metan, etan och propan.)

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K
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Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker-separationstorn, 
toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
råvaran till C3-C4-separationstornet. 
Består främst av C3-kolväten.)

649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K

Gaser (petroleum), straight-run 
stabilizeravgaser
(Komplex blandning av kolväten från 
fraktionering av vätskan från det 
första tornet vid destillation av råolja. 
Består av mättade alifatiska kolväten, 
främst C1 till C4.)

649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad nafta-butanavdrivar-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad nafta. Består av 
kolväten, främst C1 till C4.)

649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
krackat destillat och naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
katalytiskt krackad nafta och destillat. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C4.)

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Slutgas (petroleum), termiskt krackat 
destillat, gasolja och naftaabsorber
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation av termiskt 
krackade destillat, nafta och gasolja. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C6.)

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

Slutgas (petroleum), termiskt krackad 
kolvätefraktioneringsstabilizer, 
petroleumförkoksning
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av termiskt 
krackade kolväten från 
petroleumförkoksning. Består av 
kolväten, främst C1 till C6.)

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K
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Gaser (petroleum), lätta ångkrackade, 
butadienkoncentrat(Komplex 
blandning av kolväten erhållen genom 
destillation av produkter från en 
termisk krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C4.)

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K

Gaser (petroleum), straight-run nafta 
katalytisk reformer-
stabilizertoppfraktion
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
reformering av straight-run nafta och
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av mättade alifatiska kolväten, 
främst C2 till C4.)

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Kolväten, C4- 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K

Alkaner C1-4-, C3-rika 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K

Gaser (petroleum), ångkracker, C3-
rika
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av propen, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan − 70°C och 
0°C.)

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K

Kolväten, C4-, ångkrackerdestillat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av C4-kolväten, främst 1-buten 
och 2-buten, och innehåller även 
butan och isobutan, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan − 12°C och 
5°C.)

649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Petroleumgaser, flytande, sweetened, 
C4-fraktion

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
flytande petroleumgasblandning i en 
sweeteningprocess för att oxidera 
merkaptaner eller för att avlägsna 
sura föroreningar. Består främst av 
mättade och omättade C4-kolväten.)

649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
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Kolväten, C4-, 1,3-butadien- och 
isobutenfria

649-118-00-X 306-004-1 96465-89-7 K

Raffinat (petroleum), ångkrackad C4-
fraktion, 
kopparammoniakacetatextraktion, C3-

5- och omättade C3-5-, butadienfria

649-199
Ö 119Õ -
00-5

307-769-4 97722-19-5 K

Gaser (petroleum), 
aminsystemsatsnings-

(Satsningsgas till aminsystemet för 
avlägsnande av vätesulfid. Består av 
väte. Kolmonoxid, koldioxid, 
vätesulfid och alifatiska kolväten, C1
till C5, kan också ingå.)

649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K

Gaser (petroleum), 
bensenanläggnings-
väteavsvavlingsav-

(Avgaser från bensenanläggning. 
Består främst av väte. Kolmonoxid 
samt kolväten, främst C1 till C6, 
inbegripet bensen, kan också ingå.)

649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Gaser (petroleum), 
bensenanläggnings-återcirkulations-, 
väterika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att recirkulera gaserna 
från bensenanläggningen. Består 
främst av väte med olika små 
mängder av kolmonoxid och 
kolväten, C1 till C6.)

649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K

Gaser (petroleum), blandningsolje-, 
väte- och kväverika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av en 
blandningsolja. Består främst av väte 
och kväve med olika små mängder av 
kolmonoxid, koldioxid och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
reformerade 
naftastrippertoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten från 
stabiliseringen av katalytiskt 
reformerad nafta. Består av väte och 

649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K
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mättade, alifatiska kolväten, främst C1
till C4.)

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk 
reformer-återcirkulerings-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering 
av C6-8-satsning, och återcirkulerad 
för att bevara väte. Består främst av 
väte. Kan också innehålla varierande 
små mängder av kolmonoxid, 
koldioxid, kräve och kolväten, främst 
C1 till C6.)

649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk 
reformer-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering 
av C6-8-satsning. Består av kolväten, 
C1 till C5, och väte.)

649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K

Gaser (petroleum), C6-8-katalytisk 
reformer-återcirkulerings-, väterika

649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Gaser (petroleum), C2-returströms-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av väte ur 
en gasström som främst består av väte 
med små mängder av kväve, 
kolmonoxid, metan, etan och eten. 
Består främst av kolväten, som 
metan, etan och eten, med små 
mängder väte, kväve och 
kolmonoxid.)

649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K

Gaser (petroleum), torra sura, 
gaskoncentreringsenhetsavgaser

(Komplex blandning av torra gaser 
från en gaskoncentreringsenhet. 
Består av väte, vätesulfid och 
kolväten, främst C1 till C3.)

649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K

Gaser (petroleum), 
gaskoncentreringsreabsorber-
destillations-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K
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produkter från blandade gasströmmar 
i en gaskoncentreringsreabsorber. 
Består främst av väte, kolmonoxid, 
koldioxid, kväve, vätesulfid och 
kolväten, C1 till C3.)

Gaser (petroleum), 
väteabsorberavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
att absorbera väte från en väterik 
ström. Består av väte, kolmonoxid, 
kväve och metan med små mängder 
C2-kolväten.)

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

Gaser (petroleum), väterika
(Komplex blandning separerad som 
gas från kolvätegaser vid avkylning. 
Består främst av väte med olika små 
mängder kolmonoxid, kräve, metan 
och C2-kolväten.)

649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

Gaser (petroleum), vätebehandlade, 
blandningsoljeåtercirkulerings-, väte 
och kväverika
(Komplex blandning erhållen från 
återcirkulad vätebehandlad 
blandningsolja. Består främst av väte 
och kräve, med olika små mängder 
kolmonoxid, koldioxid och kolväten, 
främst C1 till C5.)

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

Gaser (petroleum), återcirkulerings-, 
väterika
(Komplex blandning erhållen från 
återcirkulade reaktorgaser. Består 
främst av väte och kräve, med olika 
små mängder kolmonoxid, koldioxid, 
kräve, vätesulfid och mättade 
alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K

Gaser (petroleum), reformer-, 
väterika
(Komplex blandning erhållen från 
reformerarna. Består främst av väte 
med olika mängder kolmonoxid och 
alifatiska kolväten, C1 till C5.)

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K
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(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte, metan och etan med 
olika små mängder vätesulfid och 
alifatiska kolväten, C3 till C5.)

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-, väte- och metanrika
(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte och metan med olika 
små mängder kolmonoxid, koldioxid, 
kräve och mättade alifatiska kolväten, 
C2 till C5.)

649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K

Gaser (petroleum), reformer-
vätebehandlings-, väterika
(Komplex blandning erhållen från 
reformeringsvätebehandling. Består 
främst av väte med olika små 
mängder kolmonoxid och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gaser (petroleum), termisk 
krackning-destillations-

(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från termisk 
krackning. Består av väte, vätesulfid, 
kolmonoxid, koldioxid och kolväten, 
främst C1 till C6.)

649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K

Slutgas (petroleum), katalytisk 
krackning-refraktioneringsabsorber-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom refraktionering av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C3.)

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad naftaavskiljar-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid katalytisk refomering av 
straight-run nafta. Består av väte och 
kolväten främst C1 till C6.)

649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
reformerad naftastabilizer-

(Komplex blandning av kolväten 

649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K
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erhållen vid stabilisering av 
katalytiskt reformerad nafta. Består 
av väte och kolväten, främst C1 till 
C6.)

Slutgas (petroleum), krackat destillat 
vätebehandlarseparator-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla krackade 
destillat med väte i närvaro av 
katalysator. Består av väte och 
mättade, alifatiska kolväten, främst C1
till C5.)

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
straight-run naftaseparator-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid väteavsvavling av 
straight-run nafta. Består av väte och 
mättade, alifatiska kolväten, främst C1
till C6.)

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
reformerad straight-run 
naftastabilizer-toppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid katalytisk reformering av 
straight-run nafta, följt av 
fraktionering av det totala utflödet. 
Består av väte, metan, etan och 
propan.)

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Gaser (petroleum), reformerutlopps-, 
högtrycksflashkammaravgaser

(Komplex blandning erhållen genom 
högtrycksflashning av utloppet från 
reformeringsreaktorn. Består främst 
av väte olika små mängder metan, 
etan och propan.)

649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K

Gaser (petroleum), 
reformerutflödeslågtrycksflashkamma
rav-

(Komplex blandning erhållen genom 
lågtrycksflashning av utloppet från 
reformeringsreaktorn. Består främst 
av väte med olika små mängder 
metan, etan och propan.)

649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K
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Gaser (petroleum), oljeraffinaderigas, 
destillationsavgaser
(Komplex blandning separerad vid 
destillation av en gaström 
innehållande väte, kolmonoxid, 
koldioxid och kolväten, C1 till C6, 
eller erhållen genom krackning av 
etan och propan. Består av kolväten, 
främst C1 till C2, väte, kräve och 
kolmonoxid.)

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K

Gaser (petroleum), bensenenhet 
vätebehandlare pentanavdrivar-
toppfraktioner
(Komplex blandning erhållen genom 
behandling av råvaran till 
bensenenheten med väte i närvaro av 
katalysator, följt av depentanisering. 
Består främst av väte, etan och 
propan, med olika små mängder 
kräve, kolmonoxid, koldioxid och 
kolväten, främst C1 till C6. Kan 
innehålla spårmängder av bensen.)

649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K

Gaser (petroleum), sekundära 
absorberavgaser, fluidiserad 
katalytisk kracker-toppfraktioner 
fraktionerings-

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av 
toppfraktionsprodukten från 
katalytisk krackning i fluidiserad 
katalytisk kracker. Består av väte, 
kväve och kolväten, främst C1 till C3.)

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Petromiumprodukter, 
raffinaderigaser; raffinaderigas

(Komplex blandning som främst 
består av väte, med olika små 
mängder metan, etan och propan.)

649-151-0
Ö 00°Õ -X

271-750-6 68607-11-4 K

Gaser (petroleum), hydrokrackning 
lågtrycksseparator-
(Komplex blandning erhållen genom 
vätske-ång-separationen av utloppet 
från 
hydrerkrackningsprocessreaktorn. 
Består främst av väte och mättade 

649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K
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kolväten, främst C1 till C3.)

Gaser (petroleum), raffinaderi

(Komplex blandning erhållen från 
olika 
petroleumraffineringsoperationer. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C3.)

649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K

Gaser (petroleum), platformer-
produkter separatoravgaser
(Komplex blandning erhållen från 
kemisk reformering av naften till 
aromater. Består av väte och mättade 
alifatiska kolväten, främst C2 till C4.)

649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K

Gaser (petroleum), vätebehandlade
sura fotogenpentanavdrivar-
stabilisatoravgaser

(Komplex blandning erhållen från 
pentanavdrivarstabilisering av 
vätebehandlad fotogen. Består främst 
av väte, metan, etan och propan med 
olika små mängder kräve, vätesulfid, 
kolmonoxid och kolväten, främst C4
till C5.)

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K

Gaser (petroleum), vätebehandlade 
sura fotogen flashkammar-
(Komplex blandning erhållen från 
flashkammaren i enheten där sur 
fotogen behandlas med väte i närvaro 
av katalysator. Består främst av väte 
och metan med olika små mängder 
kräve, kolmonoxid och kolväten, 
främst C2 till C5.)

649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K

Gaser (petroleum), destillat unifiner 
avsvavlingsstripper, avgaser

(Komplex blandning strippad från 
vätskeprodukten från unifiner-
avsvavlingsprocessen. Består av 
vätesulfid, metan, etan och propan.)

649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker, 
fraktioneringsavgaser
(Komplex blandning erhållen från 
fraktionering av 

649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K
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toppfraktionsprodukten från 
fluidiserad katalytisk kracker. Består 
av väte, vätesulfid, kräve och 
kolväten, främst C1 till C5.)

Gaser (petroleum), fluidiserad 
katalytisk kracker skrubber, 
sekundära absorberavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
att skrubbatoppfraktionen från en 
fluidiserad katalytisk kracker. Består 
av väte, kräve metan, etan och 
propan.)

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Gaser (petroleum), tungt destillat, 
vätebehandlaravsvavlare 
stripperavgaser
(Komplex blandning strippad från 
vätskeprodukter från det tunga 
destillatet från 
vätebehandlaravsvavlingsprocessen. 
Består av väte, svavelväte och 
mättade alifatiska kolväten, främst C1
till C5.)

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Gaser (petroleum) 
platformerstabilizer, avgaser, 
fraktionering av lätta produkter
(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av de lätta produkterna 
från platformenhetens 
platinareaktorer. Består av väte, 
metan, etan och propan.)

649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K

Gaser (petroleum), preflash-torn, 
rådestillation

(Komplex blandning från det första 
tornet vid destillation av råolja. Består 
av kräve och mättande, alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gaser (petroleum), tjärstripperavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av reducerad råolja. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C4.)

649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K

Gaser (petroleum), unifiner 
stripperavgaser

649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K
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(Blandning av väte och metan från 
fraktionering av produkterna från 
unifiner-enheten.)

Slutgas (petroleum), katalytisk 
väteavsvavlad naftaseparator-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
nafta. Består av väte, metan, etan och 
propan.)

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K

Slutgas (petroleum), straight-run nafta 
väteavsvavlar-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom väteavsvavling av 
nafta. Består av väte och kolväten, 
främst C1 till C5.)

649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

Gaser (petroleum), 
svampabsorptionsfatsavgaser, 
topproduktfraktionering från 
fluidiserad katalytisk kracker och 
gasoljeasvavlare

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av produkterna från 
fluidiserad katalytisk kracker och 
gasoljeavsvavlare. Består av väte och 
kolväten, främst C1 till C4.)

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Gaser (petroleum), rådestillation och 
katalytisk krackning
(Komplex blandning erhållen genom 
rådestillation och katalytisk 
krackning. Består av väte, svavelväte, 
kväve, kolmonoxid och paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C6.)

649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K

Gaser (petroleum), gasolja 
dietanolaminskrubberavgaser

(Komplex blandning erhållen genom 
avsvavling av gasoljor med 
dietanolamin. Består främst av 
svavelväte, väte och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C5.)

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K

Gaser (petroleum), gasolja, 
väteavsvavlingsavgaser
(Komplex blandning erhållen genom 
separering av vätskefasen från 

649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K
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hydreringsreaktionen. Består främst 
av väte, svavelväte och alifatiska 
kolväten, främst C1 till C3.)

Gaser (petroleum), 
gasoljeväteavsvavlingsutblås-
(Komplex blandning av gaser från 
reformer och från urluftning av 
hydreringsreaktorn. Består främst av 
väte och alifatiska kolväten, främst C1
till C4.)

649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K

Gaser (petroleum), 
hydreringsreaktorsutflödesflashkamm
arav-
(Komplex blandning av gaser från 
flashning av utloppen från 
hydreringsreaktionen. Består främst 
av väte och alifatiska kolväten, främst 
C1 till C6.)

649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K

Gaser (petroleum), 
naftaångkrackning, 
högtrycksåterstoder
(Komplex blandning erhållen genom 
blandning av den icke kondenserbava 
delen av produkten från 
naftaångkrackning samt 
återstodsgaser från bearbetning av 
efterföljande produkter. Består främst 
av väte samt paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C5, vilka 
kan vara blandade med naturgas.)

649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K

Gaser (petroleum), avgasåterstoder 
från termisk krackning

(Komplex blandning erhållen från 
viskositetsreduktion i ugn av 
återstoder. Består främst av 
svavelväte samt paraffin- och 
olefinkolväten, främst C1 till C5.)

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K

Footsoil (petroleum), syrabehandlad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med svavelsyra. Består 
främst av grenade kolväten, främst 
C20 till C50.)

649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L
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Footsoil, (petroleum), lerbehandlad

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med naturlig eller modifierad 
lera, i antigen en kontakt- eller en 
perkoleringsprocess, för att avlägsna 
spår av polära föreningar samt 
föroreningar. Består främst av 
grenade kolväten, främst C20 till C50.)

649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L

Gaser (petroleum), C3-4

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från krackning av råolja. 
Består av kolväten, C3 till C4 främst 
propan och propen, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan −51°C och 
−1°C.)

649-177-00-1 268 -629-5 68131-75-9 K

Slutgas (petroleum), 
fraktioneringsabsorber-katalytisk 
krackade destillat och katalytisk 
krackad nafta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackade 
destillat och katalytisk krackad nafta. 
Består främst av kolväten. C1 till C4.)

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Slutgas (petroleum), katalytiskt 
polymeriseringsnafta 
fraktioneringsstabilizer-
(Komplex blandning av kolväten från 
fraktioneringsstabiliseringsprodukter 
från polymerisering av nafta. Består 
främst av kolväten, C1 till C4.)

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K

Slutgas (petroleum), katalytisk 
reformerad 
naftafraktioneringsstabilizer, 
vätesulfidfri
(Komplex blandning av kolväten från 
fraktioneringsstabilisering av 
katalytisk reformerad nafta från 
vilken vätesulfid avlägsnats genom 
aminbehandling. Består främst av 
kolväten, C1 till C4.)

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K
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Slutgas (petroleum), krackade 
destillat vätebehandlingsstripper-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
termiskt krackade destillat med väte i 
närvaro av katalysator. Består främst 
av mättade kolväten, C1 till C6.)

649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

Slutgas (petroleum), straight-run-
destillat väteavsvavlar-, vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
katalytiskt väteavsvavling av straight-
run-destillat och från vilken vätesulfid 
avlägsnats genom aminbehandling. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C4.)

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K

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

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K

Slutgas (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-

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

649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K

Slutgas (petroleum), 
gasåtervinningsanläggnings-, 
etanavdrivar-
(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkter från olika 
kolväteströmmar. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C4.)

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
destillat- och väteavsvavlad 
naftafraktioneringskolonn-, syrafri

(Komplex blandning erhållen genom 
fraktionering av väteavsvavlad nafta 
och destillatkolväteströmmar samt 
behandlad för att avlägsna sura 
föroreningar. Består främst av 

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K
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kolväten, främst C1 till C5.)

Slutgas (petroleum), väteavsvavlad 
vakuumgasoljestripper-, vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
strippningsstabilisering av katalytiskt 
väteavsvavlad vakuumgasolja, och 
från vilken vätesulfid avlägsnats 
genom aminbehandling. Består främst 
av kolväten, C1 till C6.)

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K

Slutgas (petroleum), lätt straight-run 
naftastabilizer-, vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
fraktioneringsstabilisering av straight-
run nafta, och från vilken vätesulfid 
avlägsnats genom aminbehandling. 
Består främst av kolväten, C1 till C5.)

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

Slutgas (petroleum), propan-
propenalkyleringsmatnings-, 
förbehandlingsetanavdrivar
(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkterna från 
reaktionen mellan propan och propen. 
Består av kolväten, främst C1 till C4.)

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K

Slutgas (petroleum), vakuumgasolje-, 
vätesulfidfri
(Komplex blandning erhållen genom 
katalytisk väteavsvavling av 
vakuumgasolja från vilken vätesulfid 
avlägsnats genom aminbehandling. 
Består främst av kolväten, främst C1
till C6.)

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackade toppfraktioner
(Komplex blandning erhållen genom 
destillation av produkterna från 
katalytisk krackning. Består av 
kolväten, främst C3 till C5, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
− 48°C och 32°C.)

649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K

Alkaner, C1-2- 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K

Alkaner, C2-3- 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K
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Alkaner, C3-4- 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K

Alkaner, C4-5- 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K

Bränngaser
(Blandning av lätta gaser. Består 
främst av väte och/eller 
lågmolekylära kolväten.)

649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Bränngaser, råoljedestillat
(Komplex blandning av lätta gaser, 
erhållen genom destillation av råolja 
vid katalytisk reformering av nafta. 
Består av väte och kolväten, främst 
C1 till C4, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan − 217°C 
och − 12°C.)

649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K

Kolväten, C3-4- 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K

Kolväten, C4-5- 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K

Kolväten, C2-4-, C3-rika 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K

Petroleumgaser, flytande

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C3 till C7, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan − 40°C och 80°C.)

649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Petroleumgaser, flytande, sweetened
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avsvavling av en 
flytande petroleumgasblandning för 
att omvandla merkaptaner eller 
avlägsna sura föroreningar. Består av 
kolväten, främst C3 till C7, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
−40°C och 80°C.)

649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

Gaser (petroleum), C3-4-, isobutanrika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
mättade och omättade kolväten, oftast 
C3 till C6, främst butan och isobutan. 
Består av mättade och omättade 
kolväten, C3 till C4, främst isobutan.)

649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
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Destillat (petroleum), C3-6, 
piperylenrika
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
mättade och omättade alifatiska 
kolväten, oftast C3 till C6. Består av 
mättade och omättade kolväten, C3 till 
C6, främst piperylener.)

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gaser (petroleum), 
butanseparationstornstoppfraktioner

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
butanströmmen. Består av alifatiska 
kolväten, främst C3 till C4.)

649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K

Gaser (petroleum), C2-3-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från en katalytisk 
fraktioneringsprocess. Består främst 
av etan, eten, propan och propen.)

649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad gasolja 
propanavdrivarbottenfraktioner, C4-
rika, syrafria

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid fraktionering av en 
katalytiskt krackad
gasoljekolvätenström och behandlad 
för att avlägsna vätesulfid och andra 
sura komponenter. Består av 
kolväten, C3 till C5, främst C4.)

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Gaser (petroleum), katalytiskt 
krackad naftabutanavdrivar 
bottenfraktioner, C3-5-rika

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid stabilisering av 
katalytiskt krackad nafta. Består av 
alifatiska kolväten, främst C3 till C5.)

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Slutgas (petroleum), isomeriserad 
nafta fraktioneringsstabilizer-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen ur produkter från 
fraktioneringsstabilisering av 

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K
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isomeriserad nafta. Består främst av 
kolväten, främst C1 till C4.)

Footsoil (petroleum), kolbehandlad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
footsoil med aktivit kol för avlägsna 
spårbeståndsdelar och förorenigar. 
Består främst av mättade raka 
kolväten, främst högre än C12.)

649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L

Destillat (petroleum), sweetened 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avsvavla ett 
petroleumdestillat för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C9 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150°C och 
345°C.)

649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N

Gasoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
lösningsmedelsextraktionen. Består 
främst av alifatiska kolväten, främst 
C11 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205°C och 
400°C.)

649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelraffinerade medeltunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
lösningsmedelsextraktionen. Består 
främst av alifatiska kolväten, främst 
C9 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150°C och 
345°C.)

649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N

Gasoljor (petroleum), syrabehandlade

(Komplex blandning av kolväten som 
raffinat från svavelsyrabehandling. 
Består av kolväten, främst C13 till C25, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
melan 230°C och 400°C.)

649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N
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Destillat (petroleum), syrabehandlade 
medeltunga
(Komplex behandling av kolväten 
erhållen som raffinat från 
svavelsyrabehandling. Består av 
kolväten, främt C11 till C20, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
205°C och 345°C.)

649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N

Destillat (petroleum), syrabehandlade 
lätta

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från 
svavelsyrabehandling. Består av 
kolväten, främst C9 till C16, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
150°C och 290°C.)

649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N

Gasoljor (petroleum), kemiskt 
neutraliserade

(Komplex blandning av kolväten 
framställd genom en 
behandlingsprocess för att avlägsna 
surt material. Består av kolväten,
främst C13 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 230°C och 
400°C.)

649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N

Gasoljor (petroleum), kemiskt 
neutraliserade medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
fråmställd genom en 
behandlingsprocess för att avlägsna 
surt material. Består av kolväten, 
främst C11 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205°C och 
345°C.)

649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
medeltunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modiferad lera, i antingen en kontakt-
eller en perkoleringsprocess, för att 
avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består av kolväten, 
främst C9 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 150°C och 

649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N
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345°C.)

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C11 till C25, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 205°C och 
400°C.)

649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N

Gaser (petroleum), väteavsvavlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
petroleumråmaterial med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, vilket avlägsnas. Består 
främst av kolväten, C13 till C25, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
230°C och 400°C.)

649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
medeltunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
petroleumråmaterial med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, vilket avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C11 till C25, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 205°C och 400°C.)

649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer 
fraktioneringskolonnåterstoder, 
högkokande
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-
fraktioneringskolonn, med ungefärligt 
kokspunktsintervall mellan 343°C 
och 399°C.)

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer 
fraktioneringskolonnsåterstoder, 
intermediärt kokande
(Komplex blandning av kolväten från 

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N
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destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-
fraktioneringskolonn, med ungefärligt 
kokspunktsintervall mellan 288°C 
och 371°C.)

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer 
fraktioneringskolonnsåterstoder, 
lågkokande
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av återstoder från 
katalytisk reformer-
fraktioneringskolonn, med ungefärlig 
kokpunkt under 288°C.)

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Destillat (petroleum), högraffinerade 
medeltunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion i flera av följande 
steg: Filtrering, centrifugering, 
atmosfärisk destillation, 
vakuumdestillation, syrabehandling, 
neutralisering och lerbehandling. 
Består främst av kolväten, främst C10
till C20.)

649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N

Destillat (petroleum), katalytisk 
reformer-, tungt aromatiskt koncentrat
(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av en katalytiskt 
reformerad petroleumfraktion. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C10 till C16, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200°C och 
300°C.)

649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N

Gasoljor, paraffiniska
(Destillat erhållet vid omdestillation 
av en sammansatt blandning av 
kolväten, erhållen genom destillation 
av spillvattnet från kraftig katalytisk 
vätebehandling av paraffiner, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
190°C och 330°C.)

649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N

Nafta (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 

649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N
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väteavsvavlade tunga

Kolväten, C16-20-, vätebehandlat 
medeltungt destillat, lätta destillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som förfraktion från 
vakuumdestillation av utlopp från 
behandling av ett medeltungt destillat 
med väte. Består främst av kolväten, 
C16 till C20, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 290°C och 
350°C. Bildar en färdig olja med 
viskositeten 2 cSt [mm2/s] vid 100°C
Ö 2 10-6 m2.s-1 vid 100°CÕ .)

649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N

Kolväten12-20-, vätebehandlade 
paraffiniska, lätta destillat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som förfraktion från 
vakuumdestillation av utlopp från 
behandling av tunga paraffiner med 
väte i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C12 till C20, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 230°C och 350°C. Bildar en 
färdig olja med viskositeten 2 cSt 
[mm2/s] vid 100°C Ö 2 10-6 m2.s-1

vid 100°CÕ .)

649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N

Kolväten, C11-17-, 
lösningsmedelsextraherade lätta 
nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositeten 2,2 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 2,2 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . 
Består främst av kolväten, främst C11
till C17, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200°C och 
300°C.)

649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N

gasoljor, vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid omdestillation av 
utloppen från behandling av 
paraffiner med väte i värvaro av 
katalysator. Består främst av 
kolväten, främst C17 till C27, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 

649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N
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330°C och 340°C.)

Destillat (petroleum), lätta 
paraffiniska, kolbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumoljefraktion med aktivt kol 
för att avlägsna spår av polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av kolväten, främst C12
till C28.)

649-239-00-8 309-667-5 100683-97-
4

N

Destillat (petroleum), intermediära 
paraffiniska, kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleum med aktivt kol för att 
avlägsna spår av polära beståndsdelar 
och föroreningar. Består främst av 
kolväten, främst C16 till C36.)

649-240-00-3 309-668-0 100683-98-
5

N

Destillat (petroleum), intermediära 
paraffiniska, lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
petroleum med blekjord för att 
avlägsna spår av polära beståndsdelar 
och föroreningar. Består främst av 
kolväten, främst C16 till C36.)

649-241-00-9 309-669-6 100683-99-
6

N

Alkander, C12-26, grenade och raka 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0 N

Smörjfetter

(Komplex blandning av kolväten, 
främst C12 till C50, som kan innehålla 
organiska salter av alkalimetaller, 
jordalkalimetaller och/eller 
aluminiumföreningar.)

649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N

Råparaffin (petroleum)

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från en petroleumfraktion 
genom lösningsmedelskristallisation 
(lösningsmedelsavvaxning) eller som 
destillationsfraktion från en mycket 
vaxartad olja. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
högre än C20.)

649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N
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Råparaffin (petroleum), syrabehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat vid behandling 
av en petroleumråparaffinfraktion i en 
svavelsyrabehandlingsprocess. Består 
främst av mättade raka och grenade 
kolväten, främst högre än C20.)

649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N

Råparaffin (petroleum), lerbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av en 
petroleumråparaffinfraktion med 
naturlig eller modifierad lera, i 
antingen en kontakt- eller en 
perkoleringsprocess. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C20.)

649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N

Råparaffin (petroleum), vätebehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av råparaffin 
med väte i värvaro av katalysator. 
Består av mättade raka och grenade 
kolväten, främst högre än C20.)

649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N

Råparaffin (petroleum), lågsmältande
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från en petroleumfraktion 
genom 
lösningsmedelsavparaffinering. 
Består främst av mättade raka och 
grenade kolväten, främst högre än 
C12.)

649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, 
vätebehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med väte i närvaro av katalysator. 
Består främst av mättade raka och 
grenade kolväten, främst högre än 
C12.)

649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, 
kolbehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 

649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N
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lågsmältande petroleumråparaffin 
med aktivt kol för att avlägsna spår av 
polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, 
lerbehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med bentonit för att avlägsna spår av 
polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N

Råparaffin (petroleum), lågsmältande, 
kiselsyrabehandlat

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen vid behandling av 
lågsmältande petroleumråparaffin 
med kiselsyra för att avlägsna spår av 
polära beståndsdelar och 
föroreningar. Består främst av 
mättade raka och grenade kolväten, 
främst högre än C12.)

649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N

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

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

N

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

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

Petrolatum (petroleum), oxiderat

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

649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N
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Petrolatum (petroleum), 
aluminiumoxidbehandlat
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av vaselin 
med Al2O3 för att avlägsna polära 
beståndsdelar och föroreningar. 
Består främst av mättade kristallina 
och flytande kolväten, främst högre 
än C25.)

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

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

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

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

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

Petrolatum (petroleum), 
kiselsyrabehandlat

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

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

Petrolatum (petroleum), lerbehandlat

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

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

N
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Kondensat, naturgas-

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

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

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

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

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

649-263-00-4 232-453-7 8032-32-8 P

Nafta (petroleum), tung straight-run

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

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

Nafta (petroleum), full-range straight-
run
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av råolja. 
Består av kolväten, främst C4 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan −20°C och 220°C.)

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

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

649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
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Solventnafta (petroleum), lätt alifatisk

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

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

Destillat (petroleum), straight-run 
lätta

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

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

Bensin, ångåtervinnings-

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

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

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

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

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

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

Destillat (petroleum), fraktionering av 
lätt straight-run 
bensinstabilizertoppfraktioner
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av lätt 

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P
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straight-run bensin. Består av mättade 
alifatiska kolväten, främst C3 till C6.)

Nafta (petroleum), tung straight-run, 
aromathaltig

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

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

P

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

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

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

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

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

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

Nafta (petroleum), isomeriserings-
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
isomerisering av raka 

649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
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paraffinkolväten, C4 till C6. Består 
främst av mättade kolväten som 
isobutan, isopentan, 2,2-dimetylbutan, 
2-metylpentan en 3-metylpentan.)

Nafta (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerad lätt

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

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

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

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

Raffinat (petroleum), katalytisk 
reformer etylenglykol-vatten-
motströmsextrakt
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som raffinat från UDEX-
extraktionsprocessen på den 
katalytiska reformerströmmen. Består 
av mättade kolväten, främst C6 till 
C9.)

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

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

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

Nafta (petroleum), fullrange alkylat, 
butanhaltig
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från reaktionen mellan 

649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P
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isobutan och monoolefiniska 
kolväten, främst C3 till C5. Består av 
främst grenade, mättade kolväten, 
främst C7 till C12, med några butaner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35°C och 200°C.)

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

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

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

Nafta (petroleum), C4-12-, 
butanalkylat, isooktanrik
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom alkylering av butaner. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C12, rik på isooktan, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
35°C och 210°C.)

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

Kolväten, vätebehandlade lätta 
naftadestillat, 
lösningsmedelsraffinerade

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

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

Nafta (petroleum), isomerisering, C6-
fraktion

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

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

Kolväten, C6-7-, naftakrackning, 
lösningsmedelsraffinerade

649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom sorption av bensen 
från en katalytiskt fullt hydrerad 
bensenrik kolvätenfraktion som 
erhållits genom destillation från 
prehydrerad krackad nafta. Består 
främst av paraffin- och 
naftenkolväten, främst C6 till C7, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
70°C och 100°C.)

Kolväten, C6-rika, vätebehandlade 
lätta naftadestillat, 
lösningsmedelsraffinerade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
vätebehandlad nafta följt av 
lösningsmedelsextraktion. Består 
främst av mättade kolväten, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
65°C och 70°C.)

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

P

Nafta (petroleum), tung katalystiskt 
krackad

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

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

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

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

Kolväten, C3-11-, katalytisk kracker-
destillat

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

649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
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Nafta (petroleum), katalytiskt krackad 
lätt destillerad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk krackning. 
Består av kolväten, främst C1 till C5.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kolväten, C8-12-, katalytisk krackning, 649-297-00-4 309-974-4 101794-97- P
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destillat

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

2

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

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

P

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
reformerad

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

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

Nafta (petroleum), tung katalytiskt 
reformerad

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

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

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

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

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

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

Återstoder (petroleum), C6-8- 649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
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katalytisk reformer-

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

Nafta (petroleum), lätt katalytiskt 
reformerad, aromatfri

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 
Består främst av kolväten, främst C5
till C8, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 35°C och 
120°C. Innehåller relativt stor andel 
grenade kolväten med aromatiska 
komponenter borttagna.)

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

Destillat (petroleum), katalytiskt 
reformerad straight-run nafta, 
toppfraktioner

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

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

Petroleumprodukter, hydrofiner-
powerformer-reformat

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

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

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

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

Nafta (petroleum), katalytiskt 
reformerad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkter från katalytisk reformering. 

649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
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Består av kolväten, främst C4 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30°C och 220°C. Innehåller 
relativt stor andel aromatiska och 
grenade kolväten. Denna ström kan 
innehålla 10 volymprocent bensen 
eller mer.)

Destillat (petroleum), katalytiskt 
reformerade vätebehandlade lätta, C8-

12-aromatfraktion

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

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

Aromatiska kolväten, C8-, från 
katalytisk reformering

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

Aromatiska kolväten C7-12, C8-rika,

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

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

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

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

Kolväten, C7-12-, C>9-aromatrika, 
reformering, tung fraktion
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom separation från den 
platformatinnehållande fraktionen. 
Består främst av icke aromatiska 

649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
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kolväten, främst C7 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
120°C och 210°C, samt C9 och högre 
aromatiska kolväten.)

Kolväten, C5-11-, icke aromatrika, 
reformering, lätt fraktion

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

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

Footsoil (petroleum), 
kiselsyrabehandlad

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

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

Nafta (petroleum), lätt termiskt 
krackad

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

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

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

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

Destillat (petroleum), tunga 
aromatiska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 

649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P
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produkter från termisk krackning av 
etan och propan. Denna 
högrekokande fraktion består främst 
av aromatiska C5-C7-kolväten med 
några omättade alifatiska kolväten, 
främst C5. Denna ström kan innehålla 
bensen.)

Destillat (petroleum), lätta aromatiska

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Destillat (petroleum), termiskt 
krackad nafta och gasolja, C5-
dimerhaltiga
(Komplex blandning av kolväten 

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P
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erhållen genom extraktiv destillation 
av termiskt krackad nafta och/eller 
gasolja. Består främst av C5-kolväten 
med några dimeriserade C5-olefiner, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 33°C och 184°C.)

Destillat (petroleum), termiskt 
krackad nafta och gasolja, extraktiva

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

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

Destillat (petroleum), lätt termiskt 
krackade, debutaniserade aromatiska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av 
produkterna från termisk krackning. 
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst bensen.)

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

Nafta (petroleum), lätt termiskt 
krackad, sweetened

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

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

Nafta (petroleum), vätebehandlad 
tung

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

649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
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Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt

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

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

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

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

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

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

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

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

Destillat (petroleum), lätt destillat 
vätebehandlingsprocess-, lågkokande

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

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

Destillat (petroleum), vätebehandlad 
tung nafta, 

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

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

Solventnafta (petroleum), lätt 
aromatisk, vätebehandlad

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

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

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

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

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt, 
cykloalkanhaltig

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation av en 
petroleumfraktion. Består främst av 
alkaner och cykloalkaner, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
−20°C och 190°C.)

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

Nafta (petroleum), tung ångkrackad, 
hydrerad

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

Nafta (petroleum), väteavsvavlad full-
range

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

649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
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Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt 
ångkrackad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion, erhållen genom en 
pyrolysprocess, med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av 
omättade kolväten, främst C5 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35°C och 190°C.)

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

Kolväten, C4-12, naftakrackning, 
vätebehandlade

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

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

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

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

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

649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
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innehålla mindre mängder svavel och 
oxygenerade föreningar.)

Kolväten C6-11, vätebehandlade, 
avaromatiserade

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

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

Kolväten, C9-12, vätebehandlade, 
avaromatiserade

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

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

Mineralterpentin
(Färglöst, raffinerat 
petroleumdestillat, fritt från härsken 
eller oangenäm lukt, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 149°C och 
204°CÖ 205°CÕ .)

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

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

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

Naturgas (petroleum), rå 
vätskeblandning

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

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

Nafta (petroleum), lätt hydrokrackad

(Komplex blandning av kolväten från 
destillation av produkter från en 
hydrerkrackningsprocess. Består 
främst av mättade kolväten, främst C4
till C10, med ungefärligt 

649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P
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kokpunktsintervall mellan −20°C och 
180°C.)

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

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

Nafta (petroleum), sweetened

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

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

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

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

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

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

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

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

Nafta (petroleum), katalytiskt 
avvaxad

649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalystisk avvaxning 
av en petroleumfraktion. Består 
främst av kolväten, främst C5 till C12, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 35°C och 230°C.)

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

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

Solventnafta (petroleum), lätt 
aromatisk

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
aromatiska strömmar. Består främst 
av aromatiska kolväten, främst C8 till 
C10, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 135°C och 
210°C.)

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

Aromatiska kolväten, C6-10, 
syrabehandlade, neutraliserade

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

Destillat (petroleum), C3-5, 2-metyl-2-
butenrika
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
kolväten, oftast C3 till C5, främst 
isopentan och 3-metyl-1-buten. Består 
av mättade och omättade kolvätten, 
C3 till C5, främst 2-metyl-2-buten.)

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

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

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

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P
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Destillat (petroleum), ångkrackade, 
C5-12-fraktion
(Komplex blandning av organiska 
föreningar, erhållen genom 
destillation av produkter från en 
ångkrackningsprocess. Består av 
omättade kolväten, främst C5 till C12.)

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

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

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

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

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

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

Destillat (petroleum), 
pentanavdrivartoppfraktioner

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

649-363-00-2 270-771-8 68477-894-
4

P

Återstoder (petroleum), 
butanseparationstornsbottenfraktioner

(Sammansatta återstoder från 
destillation av en butanström. Består 
av alifatiska kolväten, främst C4 till 
C6.)

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

Återstoder (petroleum), 
isobutanavdrivartorn

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

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

Nafta (petroleum), full-range coker-
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en vätskecoker. Består 
främst av omättade kolväten, främst 

649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
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C4 till C15, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 43°C och 
250°C.)

Nafta (petroleum), ångkrackad 
medeltung aromatisk
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från ångkrackning. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C7 till C12, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 130°C och 
220°C.)

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

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

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

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

Nafta (petroleum), lerbehandlad lätt 
straight-run

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

649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad 
aromatisk

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består främst 
av aromatiska kolväten, främst C7 till 
C9, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 110°C och 

649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P
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165°C.)

Nafta (petroleum), lätt ångkrackad, 
befriad från bensen
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består främst 
av kolväten, främst C4 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
80°C och 218°C.)

649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P

Nafta (petroleum), aromathaltig 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P

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

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

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

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

Naturgaskondensat

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

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

Destillat (petroleum), naftaunifiner-
stripper-

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

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

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

Bensin

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

649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P

Aromatiska kolväten, C7-8, 
dealkyleringsprodukter, 
destillationsåterstoder

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

Kolväten, C4-6, pentavdrivare lätta, 
aromatisk vätebehandling

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

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

Destillat (petroleum), 
värmebehandlad ångkrackad nafta, 
C≥5-rika

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
värmebehandlad ångkrackad nafta. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C6, främst C5.)

649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P

Extrakt (petroleum), katalytiskt 
reformerad lätt nafta lösningsmedels-
(Komplex blandning av kolväten, 

649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P
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erhållen som extraktet från 
lösningsmedelsextraktion av en 
katalytiskt reformerad 
petroleumfraktion. Består främst av 
aromatiska kolväten, främst C7 till C8, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
från 100°C till 200°C.)

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

649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P

Nafta (petroleum), lätt, C5-rik, 
sweetened

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avsvavla en 
petroleumnafta för att omvandla 
merkaptaner eller avlägsna sura 
föroreningar. Består av kolväten, 
främst C4 till C5, främst C5, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
−10°C och 35°C.)

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

Kolväten, C8-11, naftakrackning, 
toluenfraktion

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

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

Kolväten, C4-11, naftakrackning, 
aromatfria

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen från prehydrerad krackad 
nafta efter destillativ separering av 
bensen- och toluenhaltiga 
kolvätefraktioner och en 
högrekokande fraktion. Består främst 
av kolväten, främst C4 till C11, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
30°C ocht 205°C.)

649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
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Nafta (petroleum), lätt 
värmebehandlad, ångkrackad
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom fraktionering av 
ångkrackad nafta efter återvinning 
från en värmebehandlingsprocess. 
Består främst av kolväten, främst C4
till C6, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 0°C och 
80°C.)

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

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

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

Bensin, pyrolys-, hydrerad

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

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

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

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

Extrakt (petroleum), tunga 
naftenlösningsmedels-, lerbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av tunga 
naftenlösningsmedelspetroleumextrak
t med blekjord. Består främst av 
kolväten, främst C6 till C18Ö 10Õ, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 80°C och 180°C.)

649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P

Nafta (petroleum), lätt, ångkrackad, 
befriad från bensen, termiskt 
behandlad

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling och 
destillation av avbensenerad, lätt, 
ångkrackad petroleumnafta. Består av 
kolväten, främst C7 till C12, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från 
95°C till 200°C.)

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

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

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

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av en lätt 
petroleumfraktion, väteavsvavlad och 
avaromatiserad. Består främst av 
kolväten, främst C7 till C9, främst C8-
paraffiner och cykloparaffiner, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
120°C och 130°C.)

649-394-00-1 309-862-5 101316-56-
7

P

Kolväten, C6-8, hydrerade, sorption-
avaromatiserade, toluenraffinering

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

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

P

Nafta (petroleum), väteavsvavlad full-
range coker-

(Komplex blandning av kloväten, 
erhållen genom fraktionering från 
väteavsvavlat cokerdestillat. Består 
främst av kolväten, främst C5 till C11, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 23°C och 196°C.)

649-396-00-2 309-879-8 101316-76-
1

P
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Nafta (petroleum), sweetened lätt

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

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

P

Kolväten, C3-6, C5-rika, ångkrackad 
nafta
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
ångkrackad nafta. Består främst av 
kolväten, C3 till C6, främst C5.)

649-398-00-3 310-012-0 102110-14-
5

P

Kolväten, C5-rika, 
bicyklopentadienhaltiga
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkterna från en 
ångkrackningsprocess. Består främst 
av kolväten, C5 och bicyklopentadien, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 30°C och 170°C.)

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

P

Återstoder (petroleum), ångkrackade 
lätta, aromatiska

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

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

P

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

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

Aromatiska kolväten, C8-10 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 

649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9
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produkter från en katalytisk 
krackningsprocess. Består av 
kolväten, främst C9 till C25, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från 
150°C till 400°C. Innehåller 
förhållandevis stor andel bicykliska, 
aromatiska kolväten.)

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

649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2

Destillat (petroleum), lätta termiskt 
krackade

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
produkter från en termisk 
krackningsprocess. Består främst av 
omättade kolväten, främst C10 till C22, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 160°C och 370°C.)

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

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

649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5

Destillat (petroleum), lätt ångkrackad 
nafta
(Komplex blandnings av kolväten 
från flerstegsdestillation av produkter 
från en ångkrackningsprocess. Består 
av kolväten, främst C10 till C18.)

649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9
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Destillat (petroleum), krackade 
ångkrackade petroleumdestillat
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av ett 
krackat ångkrackat destillat och/eller 
dess fraktioneringsprodukter. Består 
av kolväten, främst C10 till 
lågmolekylära polymerer.)

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

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

649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
termiskt krackade medeltunga

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom fraktionering av 
väteavsvavlade, termiska 
krackerdestillatråmaterial. Består 
främst av kolväten, främst C11 till C25, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 205°C och 400°C.)

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

Gasoljor (petroleum), termiskt 
krackade, väteavsvavlade

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

Återstoder (petroleum), hydrerad 
ångkrackad nafta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som återstodsfraktion från 
destillation av vätebehandlad 
ångkrackad nafta. Består främst av 
kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 200°C och 
350°C.)

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

Återstoder (petroleum), ångkrackad 
naftadestillation-

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som kolonnbottenfraktion 
från ångkrackning av nafta vid hög 
temperatur. Kokpunktsintervallet är 
ungefär 147°C till 300°C. Den färdiga 
produkten har viskositeten 18 cSt 

649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9
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[mm2/s] vid 50°CÖ 18 10-6 m2.s-1

vid 50°CÕ .)

Destillat (petroleum), lätta katalytiskt 
krackade, termiskt nedbrutna

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

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

Återstoder (petroleum), ångkrackad 
värmebehandlad nafta

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

649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0

Gasoljor (petroleum), lätta vakuum-, 
termiskt krackade väteavsvavlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom katalytisk 
väteavsvavling av termiskt krackad 
lätt vakuumpetroleum. Består av 
kolväten, främst C14 till C20, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
270°C och 370°C.)

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

Destillat (petroleum), väteavsvavlade 
medeltunga coker-

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

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

Destillat (petroleum), tunga 
ångkrackade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen genom destillation av 
ångkrackade tunga återstoder. Består 

649-452-00-6 309-939-3 101631-14-
5
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främst av högalkylerade tunga 
aromatiska kolväten, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 250°C och 
400°C.)

Destillat (petroleum), tunga 
hydrokrackade

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

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade tunga 
paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består främst av mättade kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsavasfalterade

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

649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L
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Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade tunga 
nafteniska

(Komplex blanding av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består av kolväten, främst C20 till C50, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ. 
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
nafteniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som raffinat från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess. 
Består av kolväten, främst C15 till C30, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet mindre än 19 cSt [mm2/s] 
vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ . Innehåller förhållandevis 
få normalparaffiner.)

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

Återstodsoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade

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

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 

649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
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minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis stor andel mättade 
kolväten.)

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
lätta paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . 
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

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

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

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), lerbehandlade 
lätta nafteniska

649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en 
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 
för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
tunga nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
lätta nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis stor andel mättade 
kolväten.)

649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L
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Destillat (petroleum), vätebehandlade 
lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, 
främst C15 till C30, och bildar en 
färdig olja med viskositet mindre än 
19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis stor andel mättade 
kolväten.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade lätta 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid avlägsnande av 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
främst av kolväten, främst C15 till C30, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet mindre än 19 cSt [mm2/s] 
vid 40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ .)

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

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

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

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

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
nafteniska

649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade lätta 
nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att avlägsna 
normalparaffiner från en 
petroleumfraktion genom 
lösningsmedelskristallisation. Består 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

Naftenoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade tunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
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Naftenoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade lätta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade tunga
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består främst av 
kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

Paraffinoljor (petroleum), katalytiskt 
avvaxade lätta

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 
kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

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

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

naftenoljor (petroleum), komplexa 
avvaxade lätta

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom en katalytisk 
avvaxningsprocess. Består av 

649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
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kolväten, främst C15 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

Smörjoljor (petroleum), C20-50, 
vätebehandlade neutrala oljebaserade, 
högviskösa
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstodsolja med väte i närvaro av 
katalysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C20
till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 112 cSt [mm2/s] 
vid 40°CÖ 112 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ . Innehåller förhållandevis 
stor andel mättade kolväten.)

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

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

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstosolja med väte i närvaro av 
kataysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C15
till C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 15 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 15 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

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

Smörjoljor (petroleum), C20-50, 
vätebehandlade neutrala oljebaserade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla lätt 
vakuumgasolja, tung vakuumgasolja 
och lösningsmedelsavasfalterad 
återstodsolja med väte i närvaro av 
katalysator i en tvåstegsprocess med 
avvaxning mellan de båda stegen.
Består främst av kolväten, främst C20

649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
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till C50, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 32 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 32 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis stor andel 
mättade kolväten.)

Smörjoljor

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

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

Destillat (petroleum), komplexa 
avvaxade tunga paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avvaxning av ett 
tungt paraffindestillat. Består främst 
av kolväten, främst C20 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
minst 19 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 
10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ . Innehåller 
förhållandevis få normalparaffiner.)

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

Destillat (petroleum), komplexa 
avvaxade lätta paraffiniska
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom avvaxning av ett lätt 
paraffindestillat. Består främst av 
kolväten, främst C12 till C30, och 
bildar en färdig olja med viskositet 
mindre än 19 cSt [mm2/s] vid 40°C
Ö 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Innehåller förhållandevis få 
normalparaffiner.)

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

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

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

Kolväten, C20-50, 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffiniska, vätebehandlade

649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett 
avvaxat tungt paraffindestillat med 
väte i närvaro av katalysator. Består 
främst av kolväten, främst C20 till 
C50.)

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

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

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

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

Återstodsoljor (petroleum), 
vätebehandlade, 
lösningsmedelsavvaxade

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

Återstodsoljor (petroleum), 
katalytiskt avvaxade

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

Destillat (petroleum), avvaxade tunga 
paraffiniska, vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom intensiv 
vätebehandling av ett avvaxat destillat 
i närvaro av katalysator. Består främst 
av mättade kolväten, främst C25 till 
C39, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 44 cSt [mm2/s] vid 
50°CÖ 44 10-6 m2.s-1 vid 50°CÕ
.)

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

Destillat (petroleum), avvaxade lätta 
paraffiniska, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom intensiv 

649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L
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vätebehandling av ett avvaxat destillat 
i närvaro av katalysator. Består främst 
av mättade kolväten, främst C21 till 
C29, och bildar en färdig olja med 
viskositet ungefär 13 cSt [mm2/s] vid 
50°CÖ 13 10-6 m2.s-1 vid 50°CÕ
.)

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

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade lätta 
nafteniska, vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator och avlägsna 
aromatiska kolväten genom 
lösningsmedelsextraktion. Består 
främst av naftenkolväten, främst C15
till C30, och bildar en färdig olja med 
viskositet mellan 13 cSt [mm2/s] och 
15 cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 13 och 
15 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

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

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

Smörjoljor (petroleum), 
hydrokrackade icke aromatiska 
lösningsmedelsavparaffinerade

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

Återstodsoljor (petroleum), 
hydorkrackade syrabehandlade 
lösningsmedelsavvaxade

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

649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
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Paraffinoljor (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade avvaxade 
tunga

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från svavelhaltig 
paraffinråolja. Består främst av en 
lösningsmedelsraffinerad 
avparaffinerad smörjolja med 
viskositet 65 cSt [mm2/s] vid 50°C
Ö 65 10-6 m2.s-1 vid 50°CÕ .)

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

Smörjoljor (petroleum), basoljor, 
paraffiniska

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen vid raffinering av råolja.
Består främst av aromater, naftener 
och paraffiner, och bildar en färdig 
olja med viskositet 23 cSt [mm2/s] 
vid 40°CÖ 23 10-6 m2.s-1 vid 
40°CÕ .)

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

Kolväten, hydrokrackade paraffiniska 
destillationsåterstoder, 
lösningsmedelsavvaxade

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

Kolväten, C20-50, 
återstodsoljehydrering, 
vakuumdestillat

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
vätebehandlade tunga, hydrerade

649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade 
hydrokrackade lätta
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsavaromatisering av 
återstoder från hydrerkrackad 
petroleum. Består främst av kolväten, 
främst C18 till C27, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 370°C och 
450°C.)

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

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

(Komplex blandning av kolväten, 

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L
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erhållen genom 
lösningsmedelsavparaffinering av 
destillationsåterstoder från 
hydrerkrackad petroleum. Består 
främst av kolväten, främst C18 till C40, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 370°C och 550°C.)

Smörjoljor (petroleum), C18-40, 
lösningsmedelsavvaxade hydrerade 
raffinatbaserade

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

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

Kolväten, C13-30, aromatrika, 
lösningsmedelsextraherade nafteniska 
destillat

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

Kolväten, C16-32, aromatrika, 
lösningsmedelsextraherade nafteniska 
destillat

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

Kolväten, C37-68, avvaxade 
avasfalterade vätebehandlade
vakuumdestillationsåterstoder

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

Kolväten, C37-65, vätebehandlade 
avasfalterade 
vakuumdestillationsåterstoder

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

Destillat (petroleum), hydrokrackade 
lösningsmedelsraffinerade lätta

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

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

Destillat (petroleum), 
lösningsmedelsraffinerade hydrerade 

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

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av ett 
hydrerat petroleumdestillat. Består 
främst av kolväten, främst C19 till C40, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 390°C och 550°C.)

Smörjoljor (petroleum) C18-27, 
hydrokrackade 
lösningsmedelavvaxade

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

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

(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som första genomflöde från 
vakuumdestillationen av utflödet från 
behandlingen av 
lösningsmedelsavasfalterad korta 
återstoder med väte i närvaro av 
katalysator. Består främst av 
kolväten, främst C17 till C30, med 
ungefärligt kokpunktsintervall mellan 
300°C och 400°C. Bildar en färdig 
olja med viskositet 4 cSt [mm2/s] vid 
ungefär 100°CÖ 4 10-6 m2.s-1 vid 
ungefär 100°CÕ .)

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L

Kolväten, C17-40, vätebehandlade 
lösningsmedelsavasfalterade 
destillationsåterstoder, lätta 
vakuumdestillat
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som första genomflöde från 
vakuumdestillationen av utflödet från 
den katalytiska vätebehandlingen av 
lösningsmedelsavasfalterade korta 
återstoder, med viskositet 8 cSt 
[mm2/s] vid ungefär 100°CÖ 8 10-6

m2.s-1 vid ungefär 100°CÕ . Består 
främst av kolväten, främst C17 till C40, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 300°C och 500°C.)

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

Kolväten, C13-27, 
lösningsmedelsextraherade lätta 
nafteniska
(Komplex blandning av kolväten 

649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
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erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositet 9,5 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 9,5 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Består av kolväten, främst C13 till C27, 
med ungefärligt kokpunktsintervall 
mellan 240°C och 400°C.)

Kolväten, C14-29, 
lösningsmedelsextraherade lätta 
nafteniska

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom extraktion av 
aromater från ett lätt naftendestillat 
med viskositet 16 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 16 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .
Består av kolväten, främst C14 och 
C29, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 250°C och 
425°C.)

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

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

Kolväten, C17-30, vätebehandlade 
destillat, lätta destillationsfraktioner

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

Kolväten, C27-45, nafteniska 
vakuumdestillations-

649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L

Kolväten, C27-45, avaromatiserade 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L

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

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

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

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

L

Återstodsoljor (petroleum), 
lerbehandlade 
lösningsmedelsavvaxade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom behandling av 
lösningsmedelsavvaxade 

649-526-00-8 309-711-3 100684-38-
6

L
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petroleumåterstodsoljor med blekjord 
för att avlägnsa spår av polära 
föreningar samt föroreningar.)

Smörjoljor (petroleum) C>25, 
lösningsmedelsextraherade, 
avasfalterade, avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion och 
hydrering av 
vakuumdestillationsåterstoder. Består 
främst av kolväten, främst högre än 
C25, och bildar en färdig olja med 
viskositet i området 32 cSt [mm2/s] 
till 37 cSt [mm2/s] vid 100°CÖ 32 
10-6 m2.s-1 till 37 10-6 m2.s-1 vid 
100°CÕ .)

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

L

Smörjoljor (petroleum), C17-32, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, hydrerade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion och 
hydrering av atmosfäriska 
destillationsåterstoder. Består främst 
av kolväten, främst C17 till C32, och 
bildar en färdig olja med viskositet i 
området 17 cSt [mm2/s] till 23 cSt 
[mm2/s] vid 40°CÖ 17 10-6 m2.s-1

till 23 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-
5

L

Smörjoljor (petroleum), C20-35, 
lösningsmedelsextraherade, 
avvaxade, hydrerade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion och 
hydrering av atmosfäriska 
destillationsåterstoder. Består främst 
av kolväten, främst C20 till C35, och 
bildar en färdig olja med viskositet i 
området 37 cSt [mm2/s] till 44 cSt 
[mm2/s] vid 40°CÖ 37 10-6 m2.s-1

till 44 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

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

L

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

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-
7

L
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(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion och 
hydrering av atmosfäriska 
destillationsåterstoder. Består främst 
av kolväten, främst C24 till C50, och 
bildar en färdig olja med viskositet i 
området 16 cSt [mm2/s] till 75 cSt 
[mm2/s] vid 40°CÖ 16 10-6 m2.s-1

till 75 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ .)

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
aromatkoncentrat
(Aromatkoncentrat erhållet genom att 
tillsätta vatten till 
lösningsmedelsextrakt av tungt 
naftalendestillat och 
extraktionslösningsmedel.)

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

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

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

Extrakt (petroleum), tunga 
paraffindestillat,
lösningsmedelsavasfalterade
(Komplex blandning av kolväten, 
erhållen som extrakt från 
lösningsmedelsextraktion av tungt 
paraffindestillat.)

649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett tungt 
naftendestillatlösningsmedelsextrakt 
med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C20 till C50, och bildar en 
färdig olja med viskositet minst 19 
cSt [mm2/s] vid 40°CÖ 19 10-6

649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L
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m2.s-1 vid 40°CÕ .)

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett tungt 
paraffindestillatlsöningsmedelsextrakt 
med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av kolväten, främst C21
till C33, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 350°C och 
480°C.)

649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
vätebehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla ett lätt 
paraffindestillatlösningsmedelsextrakt 
med väte i närvaro av katalysator.
Består främst av kolväten, främst C17
till C26, med ungefärligt 
kokpunktsintervall mellan 280°C och 
400 °C.)

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

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

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

Extrakt (petroleum), lätt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla extraktet 
från en 
lösningsmedelsextraktionsprocess 
med väte i närvaro av katalysator, 
under förhållanden primärt för att 
avlägsna svavelföreningar. Består 
främst av aromatiska kolväten, främst 
C15 till C30. Denna ström innehåller 

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L
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sannolikt 5 viktprocent eller mer av 
aromatiska kolväten, bestående av 4 
till 6 kondenserade aromatringar.)

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
syrabehandlade

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

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

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion av ett lätt 
paraffindestillat och behandlat med 
väte för att omvandla organiskt svavel 
till svavelväte, som avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C15 till C40, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet högre än 10 cSt [mm2/s] 
vid 40°CÖ 10-5 m2.s-1 vid 40°CÕ
.)

649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L

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

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

Extrakt (petroleum), tungt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
lerbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom att behandla en 
petroleumfraktion med naturlig eller 
modifierad lera, i antingen en
kontakt- eller en perkoleringsprocess, 

649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
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för att avlägsna spår av polära 
föreningar samt föroreningar. Består 
av kolväten, främst C20 till C50. Denna 
ström innehåller sannolikt 5 
viktprocent eller mer av aromatiska 
kolväten, bestående av 4 till 6 
kondenserade aromatringar.)

Extrakt (petroleum), tungt 
naftendestillat lösningsmedels-, 
väteavsvavlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från ett petroleumråmaterial 
genom behandling med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, som avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C15 till C50, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ
.)

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

Extrakt (petroleum), 
lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffindestillatlösningsmedels-, 
väteavsvavlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen från ett 
lösningsmedelsavvaxat råmaterial 
genom behandling med väte för att 
omvandla organiskt svavel till 
svavelväte, som avlägsnas. Består 
främst av kolväten, främst C15 till C50, 
och bildar en färdig olja med 
viskositet minst 19 cSt [mm2/s] vid 
40°CÖ 19 10-6 m2.s-1 vid 40°CÕ
.)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L

Extrakt (petroleum), lätt 
paraffindestillat lösningsmedels-, 
kolbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen som en fraktion från 
destillation av ett extrakt utvunnet 
genom lösningsmedelsextraktion av 
lätt 
paraffintoppfraktionspetroleumdestill
at behandlat med aktivt kol för att 
avlägsna spår av polära föreningar 
samt föroreningar. Består främst av 

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

L
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aromatiska kolväten, främst C16 till 
C32.)

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

649-546-00-7 309-673-8 100684-03-
5

L

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasolja lösningsmedels-, 
kolbehandlade
(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion av lätt 
vakuumpetroleumgasolja behandlad
med aktivt kol för att avlägsna spår av 
polära föreningar samt föroreningar.
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C13 till C30.)

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

L

Extrakt (petroleum), lätt 
vakuumgasolja lösningsmedels-, 
lerbehandlade

(Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom 
lösningsmedelsextraktion av lätt 
vakuumpetroleumgasolja behandlad 
med blekjord för att avlägsna spår av 
polära föreningar samt föroreningar.
Består främst av aromatiska kolväten, 
främst C13 till C30.)

649-548-00-8 309-675-9 100684-05-
7

L

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

649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L
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Footsoil (petroleum), vätebehandlad 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L

ê 2001/41/EG Art. 1.2

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

650-017-00-8 R
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ê 97/56/EG Art. 1 (anpassad)

Tillägg 3
Punkt 29 - Mutagena ämnen: kategori 1



189

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Ö Tillägg 4Õ

Punkt 30Ö 29Õ – Mutagena ämnen: kategori 2

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kom-
men-
tarer

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

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

ê 1999/43/EG Art. 1 (anpassad)

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

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

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

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

Kromyldiklorid;
kromdioxidklorid

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

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
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ê 2003/36/EG Art. 1

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

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

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

601-004-01-8

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

C, S

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

ê 97/56/EG Art. 1.2

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

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

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

ê 2003/36/EG Art. 1

Propylenoxid; 1,2-
epoxipropan; metyloxiran

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

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

ê 97/56/EG Art. 1.2

Metylakrylamidiometoxiace
tat (innehållande ≥ 0,1 % 
akrylamid)

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

Metylakrylamidoglykolat 
(innehållande ≥ 0,1 % 
akrylamid)

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

Aziridin 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
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ê 1999/43/EG Art. 1

Triglycidylisocyanurat; 
TGIC

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

ê 97/56/EG Art. 1.2

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

Ö Tillägg 5Õ

Punkt 31Ö 30Õ – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 1

Ämnen Indexnummer EG-
nummer

CAS-
nummer

Kom-
men-
tarer

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

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

Blyföreningar utom sådana som är 
upptagna på annat ställe i bilagan

082-001-00-6

Blyalkyler 082-002-00-1

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

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

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

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

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

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

Blysulfokromat

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

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

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

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8

Blyvätearsenat 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

ê 1999/43/EG Art. 1

1,2-dibrom-3-klorpropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8
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ê 2003/36/EG Art. 1

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

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

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

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

Punkt 31Ö 30Õ – Reproduktionstoxiska ämnen: kategori 2

Ämnen Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Kom-
men-
tarer

ê 2001/41/EG Art. 1.2

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

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

014-017-00-6 — 85509-19-9 E

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

014-019-00-7 403-250-2 — E

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

Kadmiumklorid 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2
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ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

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

2-metoxietanol; 
Ö metylglykolÕ

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

2-etoxietanol; 
Ö etylglykolÕ

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5

ê 2003/34/EG Art. 1

2,3-epoxipropan-1-ol; 
glycidol

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5

ê 2003/34/EG Art. 1

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

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

ê 97/56/EG Art. 1.2 (anpassad)

2-metoxietylacetat; 
Ö etylenglykolmonometyl
eteracetatÕ

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6
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2-etoxietylacetat; 
Ö etylenglykolmonoetylete
racetatÕ

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

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

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

ê 1999/43/EG Art. 1

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4

Vinklozolin (ISO); N-3,5-
diklorfenyl-5-metyl-5-vinyl-
1,3-oxazolidin-2,4-dion

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

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

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

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

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

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

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E
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ê 97/56/EG Art. 1.2

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

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

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

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

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

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

Metylazoximetylacetat 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1

ê 2003/34/EG Art. 1

Tridemorfh (ISO); 2,6-
dimetyl-4-tridecylmorfolin

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

ê 97/56/EG Art. 1.2

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

ê 2003/34/EG Art. 1

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

613-166-00-X — 103361-09-7

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

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0
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ê 97/56/EG Art. 1.2

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

ê 2003/36/EG Art. 1

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

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

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

N-metylformamid 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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ê 83/478/EEG Art. 3 (ny)
è1 85/467/EEG Art. 1.2 första 
strecksatsen

BILAGA IIÖ Tillägg 7Õ
è1 A.ç Särskilda bestämmelser om märkning av produkterÖ varorÕ som 

innehåller asbest
1. Samtliga produkter Ö varorÕ som innehåller asbest eller förpackningar som 

innehåller sådana produkter Ö varorÕ skall vara försedda med en etikett enligt 
följande:
a) Etiketten, som skall vara utformad enligt exemplet nedan, skall vara minst 5 

cm hög (H) och 2,5 cm bred.
b) Etiketten skall bestå av två delar:

– den övre delen (h1 = 40 % H) skall innehålla bokstaven ”a” i vitt mot svart bakgrund,
– den undre delen (h2 = 60 % av H) skall innehålla standardlydelsen

Ö standardformuleringenÕ i vitt eller svart mot röd bakgrund och vara tydligt 
läsbar.

c) Om produkten Ö varanÕ innehåller krokidolit skall orden ”innehåller 
asbest” i standardlydelsen Ö standardformuleringenÕ bytas ut mot 
”innehåller krokidolit/blå asbest”.

– Medlemsstaterna får medge undantag från bestämmelsen i denna punkt för 
Ö varorÕ produkter som skall släppas ut på marknaden inom landet. 
Ö VarornaÕ Produkterna måste dock märkas med orden ”innehåller asbest”.

d) Om märkningen sker i form av tryck direkt på produkterÖ varornaÕ är det 
tillräckligt att en enda färg används som kontrasterar mot bakgrunden.
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2. Etiketten enligt denna bilaga skall fästas enligt följande regler:

a) Etiketten fästs på var och en av de minsta enheter som tillhandahålls.
b) Om en produkt Ö varaÕ innehåller asbestbaserade komponenter är det 

tillräckligt om bara dessa delar är försedda med etikett. Märkning krävs inte 
om komponenten är för liten eller förpackningen olämplig och det därför är 
omöjligt att fästa etiketten på komponenten.

3. Märkning av förpackade produkterÖ varorÕ som innehåller asbest
3.1. Följande skall framgå genom en tydligt läsbar och outplånlig märkning på 

förpackningen till förpackade produkterÖ varorÕ som innehåller asbest:

a) farosymbolen och relevant varningstext enligt denna bilaga,
b) skyddsanvisningar, som måste utformas i enlighet med föreskrifterna i detta 

direktiv, om de är tillämpliga för produktenÖ varanÕ i fråga.
Om ytterligare skyddsanvisningar anges på förpackningen, får dessa inte mildra eller 
motsäga vad som anges enligt a och b.

3.2. Märkning enligt 3.1 skall utföras genom

– en etikett som är väl fäst på förpackningen,
– en etikett som binds fast säkert på förpackningen, eller

– direkt tryck på förpackningen.
3.3. Produkter Ö VarorÕ som innehåller asbest och som bara är inslagna i lös plast 

eller liknande skall anses som förpackade och märkas enligt 3.2. Om produkter
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Ö varornaÕ skiljs från sådana förpackningar och släpps ut på marknaden 
oförpackade, skall varje mindre enhet som tillhandahålls märkas enligt 3.1.

4. Märkning av oförpackade produkterÖ varorÕ som innehåller asbest
För oförpackade produkter Ö varorÕ som innehåller asbest skall märkning enligt 3.1 ske 
genom

– en etikett som är ordentligt fäst på produktenÖ varanÕ ,
– en etikett som binds fast säkert på produktenÖ varanÕ , eller

– direkt tryck på produktenÖ varanÕ .
Om märkning enligt första stycket inte är praktiskt möjlig, exempelvis på grund av 
produktens Ö varansÕ litenhet, produktens Ö varansÕ olämpliga egenskaper eller 
teckniska svårigheter, skall märkning enligt 3.1 ske genom ett särskilt meddelandeblad.

5. En etikett som är fäst på den bearbetade eller färdiga produkten Ö varanÕ bör
Ö skallÕ åtföljas av de skyddsanvisningar som kan vara tillämpliga för produkten
Ö varanÕ i fråga. Följande skyddsanvisningar bör särskilt anges:

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

– Använd helst manuella verktyg eller låghastighetsverktyg, som vid behov utrustas 
med lämplig dammutsugningsanordning. Om höghastighetsverktyg används skall de 
alltid vara utrustade med en sådan anordning. 

– Fuktas om möjligt före kapning eller borrning.

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

6. Märkning av produkterÖ varorÕ avsedda för hushållsbruk som inte omfattas av 5 
och från vilka fibrer sannolikt kan frigöras vid användning skall vid behov innefatta 
följande skyddsanvisning: ”Ersätt vid förslitning”.

7. Medlemsstaterna får föreskriva att produkter Ö VarorÕ som innehåller asbest 
endast får släppas ut på marknaden inom deras territorier om produkterna ärÖ skall 
varaÕ märkta på landets eget eller egna språk det officiella språket eller de 
officiella språkenÖ i den medlemsstat där varan släpps ut på marknadenÕ .
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ê 2003/3/EG Art. 1 och bilagan, 
andra strecksatsen (anpassad)

Ö Tillägg 8Õ
Punkt 43 - Azofärger

Förteckning över aromatiska aminer

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Ämnen

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

Xenylamin

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

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

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

5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-
dimetylazobensen
4-o-tolylazo-o-toluidin

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

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

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

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

4,4'-
diaminodifenylmetan

10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3'-diklorbenzidin
3,3'-diklorbifenyl-4,4'-
ylendiamin

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

o-dianisidin

12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3'-dimetylbenzidin

4,4'-bi-o-toluidin

13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4'-metylendi-o-toluidin
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14 120-71-8 204-419-1 6-metoxi-m-toluidin

p-kresidin

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

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

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

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

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

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

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

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

22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-aminoazobensen
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Ö Tillägg 9
Punkt 43 - AzofärgerÕ

Förteckning över azofärgämnen

CAS-nummer Indexnummer EG-nummer Ämnen

1 Ej tilldelat
Komponent 1:

CAS-nr 118685-
33-9
C39H23ClCrN7O12S.
2Na
Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.
3Na

611-070-00-2 405-665-4 En blandning av 
dinatrium-(6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-2-
(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)(1-(5-klor- 2-
oxidofenylazo)-2-
naftolato)kromat(1-)
och trinatriumbis(6-(4-
anisidino)-3- sulfonato-
2-(3,5-dinitro-2-
oxidofenylazo)-1-
naftolato)kromat(1-)
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BILAGA XVII
LÅNGLIVADE ORGANISKA FÖRORENINGAR (POP)

ÄMNE (CAS-nr) VILLKOR FÖR BEGRÄNSNINGAR

1. Aldrin
CAS-nr: 309-00-2
Einecs-nr: 206-215-8

Får inte tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas som sådana, i beredningar eller i varor.

2. Klordan
CAS-nr: 57-74-9
Einecs-nr: 200-349-0

3. Dieldrin
CAS-nr: 60-57-1
Einecs-nr: 200-484-5

4. Endrin
CAS-nr: 72-20-8
Einecs-nr: 204-079-4

5. Heptaklor
CAS-nr: 76-44-8
Einecs-nr: 200-962-3

6. Hexaklorbensen
CAS-nr: 118-74-1
Einecs-nr: 204-273-9

7. Mirex
CAS-nr: 2385-85-5
Einecs-nr: 219-196-6

8. Toxafen
CAS-nr: 8001-35-2
Einecs-nr: 232-283-3

9. DDT(1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-
klorofenyl)etan)
CAS-nr: 50-29-3
Einecs-nr: 200-024-3

10. Klordekon
CAS-nr: 143-50-0

11. Hexabrombifenyl
CAS-nr: 36355-01-8

12. Polyklorerade bifenyler (PCB) Får inte tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas som sådana, i beredningar eller i varor.

Trots vad som sägs i rådets direktiv 96/59/EG och 
utan att tillämpningen av det direktivet påverkas, 
skall varor som innehåller eller består av dessa 
ämnen och som redan är i bruk när denna 
förordning träder i kraft, få fortsätta att användas.

13. HCH

CAS-nr: 608-73-1, inklusive lindan 

1. Teknisk HCH får endast användas som 
intermediär vid kemikalietillverkning.
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(CAS-nr: 58-89-9) 2. Varor i vilka minst 99 % av HCH-isomereren 
är i gammaform (lindan) får endast användas 
som insektsmedel för lokal applikation för att 
värna om folkhälsan och för veterinärt bruk.

3. Trots vad som sägs i punkterna a och b är 
följande användningar tillåtna fram till den 
[1 januari 2006]:

a) Professionell förebyggande behandling och 
industriell behandling av virke och timmer.

b) Användning inomhus, inom industrin och i 
hushåll.
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FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

Politikområde(n): 02 – NÄRINGSLIV
Verksamhet(er): 04 – ATT BÄTTRE UTNYTTJA DEN INRE MARKNADEN

ÅTGÄRDENS BETECKNING: 04 – FRAMTIDENS KEMIKALIELAGSTIFTNING (REACH)
OCH INRÄTTANDET AV EN KEMIKALIEMYNDIGHET

1. BERÖRDA BUDGETPOSTER (NUMMER OCH BETECKNING)
Ny budgetpost – Framtidens kemikalielagstiftning (REACH) och inrättandet av en 
kemikaliemyndighet

2. ALLMÄNNA UPPGIFTER
2.1. Sammanlagda anslag för åtgärden (avsnitt B): miljoner euro i åtagandebemyndiganden

Under den elvaårsperiod som åtgärden omfattar antas EG:s bidrag för att balansera budgeten 
uppgå till omkring 78,8 miljoner euro eller 22 % av kemikaliemyndighetens totala budget (se 
bilagorna 1 och 2).

2.2. Tillämpningsperiod:
Åtgärdens varaktighet är 11 år (2006–2016). Merparten av det arbete som 
kemikaliemyndigheten planeras utföra inom ramen för den framtida kemikalielagstiftningen 
(REACH) är registreringen av så kallade infasningsämnen (eller "existerande" ämnen). Detta 
skall ha slutförts inom 11 år efter lagstiftningens ikraftträdande. Kemikaliemyndigheten 
kommer därefter (med mindre personal) att fortsätta att registrera nya ämnen och ge 
kommissionen, medlemsstaterna och industrin teknisk och vetenskaplig vägledning.
Den preliminära tidsplanen (under antagande av att förordningen träder i kraft 2006) ser ut på 
följande sätt:

År Rubrik Beskrivning

2003–2005 Förberedande 
period

Under denna period, som inleds efter kommissionens 
antagande av förslaget och fortsätter tills förordningen 
träder i kraft, kommer olika förberedande åtgärder att 
vidtas för att på ett effektivt sätt kunna förvalta den nya 
kemikalielagstiftningen omedelbart efter ikraftträdandet.

2006–2007 Övergångs-
period (upp 
till 18 
månader)

Enligt den föreslagna förordningen (artikel 131) skall 
kommissionen fylla kemikaliemyndighetens funktion 
under perioden efter förordningens ikraftträdande och fram 
till dess att dessa funktioner överförs till 
kemikaliemyndigheten. Inom två månader efter det att 
kommissionen erhållit ett meddelande från 
kemikaliemyndighetens verkställande direktör om att 
kemikaliemyndigheten är redo att axla sina funktioner 
enligt förordningen, eller inom 18 månader efter 
förordningens ikraftträdande (beroende på vilket som 
infaller först) skall kommissionen överföra dessa 
funktioner till kemikaliemyndigheten.
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2008–2016 Kemikalie-
myndigheten 
fullt 
operationell

Enligt artikel 73 i förordningen kommer 
kemikaliemyndigheten att spela en viktig roll för REACH-
systemets funktion. 

2.3. Flerårig total utgiftsberäkning:
a) Förfalloplan för åtagandebemyndiganden/betalningsbemyndiganden (finansiellt stöd) (se 

punkt 6.1.1)

Miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2004
*

2005
*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Åtagande
bemyn-
diganden 
(ÅB)

0 0 11,000 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

Betal-
nings-

bemyn-
diganden 

(BB)

0 0 11,697 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

Förbere-
dande
åtgärd

Övergångsperiod

b) Tekniskt och administrativt stöd och stödutgifter (se punkt 6.1.2)

ÅB 3,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BB 3,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Del-
summa 
a+b

ÅB 3,000 4,000 11,697 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

BB 3,000 4,000 11,697 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

c) Total budgetkonsekvens i form av personalutgifter och övriga administrativa utgifter

(se punkterna 7.2 och 7.3)

ÅB 0,050 0,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BB 0,050 0,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT a+b+c
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ÅB 3,050 4,050 11,697 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

BB 3,050 4,050 11,697 15,061 0 0 0 0 0 4,042 28,185 19,881 0

* Eftersom förordningen inte kommer att träda i kraft förrän tidigast i januari 2006, anges 
siffrorna för 2004 och 2005 endast i informationssyfte. Det krävs emellertid ett antal 
förberedande åtgärder för att garantera att kemikaliemyndigheten kommer att vara 
operationell från och med det datumet.
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2.4. Förenlighet med den ekonomiska planeringen och budgetplanen
[X] Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i budgetplanen,

2.5. Påverkan på inkomsterna
[X]* Inkomsterna påverkas inte (gäller tekniska aspekter på genomförandet av en åtgärd)
Inkomstsidan i gemenskapens budget påverkas inte. Kemikaliemyndighetens budget utgörs av 
egna intäkter, bestående av de avgifter som industrin erlägger vid registrering och 
tillståndsgivning och som myndigheten har rätt att ta ut i samband med sin stadgeenliga 
verksamhet, och av stöd från gemenskapens budget för att balansera budgeten.
Eftersom avgiftsintäkterna – och därmed det erforderliga EG-bidraget – kommer att variera, 
bör kemikaliemyndigheten, efter att ha inhämtat kommissionens medgivande, ha rätt att i 
enlighet med artikel 185 i kommissionens budgetförordning1 skapa en reservfond i sin 
budgetförordning som utgörs av överskjutande avgiftsintäkter.

3. BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER

Typ av utgifter Nya Deltagande 
EFTA

Deltagande av 
kandidatländer

Rubrik i 
budgetplanen

Oblig. 
utg./ 
Icke 

oblig. 
utg.

Diff. anslag Ja Nej Nej Nr [3]

4. RÄTTSLIG GRUND
Artikel 95 i EG-fördraget är en lämplig rättslig grund, eftersom det gäller att åstadkomma rättvisa 
villkor för alla ekonomiska aktörer på den inre marknaden samtidigt som man säkerställer en hög 
hälso- och miljöskyddsnivå.

5. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN OCH SKÄL FÖR ÅTGÄRDEN
5.1. Behovet av gemenskapsåtgärder

REACH

Den 27 februari 2001 utfärdade kommissionen en vitbok om en strategi för den framtida 
kemikaliepolitiken2.

Behovet av en ny strategi uppkom när det stod klart att den nuvarande lagstiftningen inte på 
ett lämpligt sätt hanterar allmänhetens farhågor om kemikaliernas möjliga hälso- och 
miljöeffekter, och att problemet skulle förvärras i framtiden. 
Samtidigt som det befintliga lagstiftningen har inneburit att det införts ett stort antal 
riskbegränsande åtgärder för vissa farliga ämnen, ansågs den inte längre hålla måttet när vi 
stod inför ett nytt sekel. I synnerhet genererade den inte tillräcklig information om 
egenskaperna hos "existerande" kemikalier (på marknaden före 1981), som dominerar 

  
1 KOM(2002) 1605, 25.6.2002.
2 KOM(2001) 88 slutlig.
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gemenskapsmarknaden. Riskbedömningar och påföljande begränsningar kunde inte heller 
genomföras och antas inom en rimlig tidsram och lagstiftningen lade en alltför stor bevisbörda 
på de offentliga myndigheterna när det gällde riskerna med vissa ämnen. Det faktum att 
kraven för utsläppande av nya kemikalier på marknaden var mycket strängare än dem som 
tillämpades för "existerande" kemikalier var ytterligare ett viktigt argument för en 
modernisering av systemet.

Kemikaliemyndigheten
Kemikaliemyndigheten, dvs. den fristående myndighet som skall förvalta det nya REACH-
systemet, kommer att spela en viktig roll för att se till att systemet uppfattas som trovärdigt av 
alla berörda parter och av allmänheten. För att uppnå högsta möjliga effektivitet och 
kontinuitet och för att kunna utnyttja tillgängliga resurser på ett optimalt sätt, har det ansetts 
lämpligast att förlägga kemikaliemyndigheten till Ispra i Italien (där Europeiska 
kemikaliebyrån för närvarande har sitt säte).
Gemenskapens engagemang i den nya kemikaliemyndigheten kommer att ge ett mervärde 
genom den centraliserade insamlingen av information om kemikalier, som inte funnits 
tidigare. Denna information kommer att utgöra en gedigen grund för kommissionens beslut, 
och icke-konfidentiella data kommer på begäran att ställas till förfogande för alla berörda 
parter eller finnas tillgängliga i en databas. Kemikaliemyndigheten kommer dessutom att 
spela en central roll för informationsutbytet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och sörja för att man delar bästa metoder.

Kommissionen kommer, genom ett kommittéförfarande som grundas på de yttranden som 
kemikaliemyndigheten utarbetar, att fatta alla beslut om godkännande och begränsning av 
farliga ämnen. Kommissionen skall också fatta beslut om förslag till ytterligare testning (om 
medlemsstaterna inte kan nå en överenskommelse), om införande av ämnena i 
tillståndssystemet och om harmonisering av klassificering och märkning.

5.1.1. Mål för åtgärden

Målen med REACH

Kommissionens strategi för den framtida kemikaliepolitiken ingår som en del i den mer 
omfattande strategin för hållbar utveckling. Dess övergripande mål är därför att slå vakt om 
en hållbar utveckling genom att säkerställa en hög hälso- och miljöskyddsnivå och 
upprätthålla den kemiska industrins konkurrenskraft inom ramen för den inre marknaden. 
REACH har följande specifika mål:

– Skydd av människors hälsa och miljön.
– Bibehållande och ökning av den kemiska industrins konkurrenskraft.

– Förhindrande av fragmentering av den inre marknaden
– Ökad öppenhet och insyn.

– Samordning med internationella initiativ.
– Främjande av testmetoder utan djurförsök

– Uppfyllande av EU:s internationella skyldigheter inom WTO.
Kemikaliemyndighetens mål

Kemikaliemyndigheten skall samordna de resurser som finns inom myndigheternas behöriga 
myndigheter i REACH-systemet. Denna samordnande roll överensstämmer med 



212

subsidiaritetsprincipen, vilket inte skulle vara fallet om kemikaliemyndigheten fungerade som 
ett europeiskt tillsynsorgan. 

Kemikaliemyndigheten kommer att överlämna yttranden till kommissionen innan denna fattar 
beslut. För att se till att fullständiga registreringsunderlag kan överlämnas till 
medlemsstaterna skall kemikaliemyndigheten ha rätt att begära ytterligare information. 
De berörda parterna kommer att informeras om yttranden som är under utarbetande och få
möjlighet att kommentera dem. Synpunkterna kommer att vidarebefordras till kommissionen 
tillsammans med dessa yttranden, vilket säkrar parternas rätt till försvar.

Indikatorer
Eftersom det saknas data är det inte möjligt att göra någon heltäckande kvantitativ bedömning 
av kemikaliers hälso- och miljöeffekter. En stor del av denna information kommer inte att bli 
tillgänglig förrän de kemikalier som finns på marknaden idag har registrerats i enlighet med 
bestämmelserna i REACH. De positiva effekterna av REACH kommer således att märkas under 
en längre tidsperiod. 

Den konsekvensbedömning som utfördes med anledning av den föreslagna kemikaliestrategin 
visar att kommissionens lagstiftningsförslag utgör ett balanserat tillvägagångssätt. 
Lagstiftningen kommer att
i) bidra till att förbättra EU-medborgarnas hälsa och skyddet av miljön,

ii) förbättra arbetstagarnas säkerhet, och
iii) förbättra förutsättningarna för innovation genom att det blir enklare och billigare att 

utveckla nya och säkra ämnen, och också genom att kostnaderna begränsas, vilket bidrar 
till att upprätthålla den kemiska industrins konkurrenskraft.

Det kommer att vara nödvändigt att hålla alla de olika effekter som blir följden av den nya 
strategin (se konsekvensbedömningen) under nära uppsikt för att försäkra sig om att 
genomförandet av den nya lagstiftningen ger ett balanserat resultat i enlighet med strategin för 
hållbar utveckling. För detta ändamål har ett antal indikatorer fastställts och använts i 
konsekvensbedömningen:

Mål Indikatorer för strategin

Skydd av människors hälsa 
och miljön

• Medlemsstaternas rapporter om de utvärderingar av 
testningsförslag som gjorts under det föregående året3

• Antalet djurförsök som utförts efter utvärderingen av 
registreringsunderlaget

• Antal förslag till djurförsök som avslagits efter utvärderingen 
av registreringsunderlaget

• Medlemsstaternas rapporter om tillsynsverksamhet4

• Antal PBT-5, vPvB-6 och CMR-ämnen7 som identifierats.

•

  
3 I artikel 51 i förordningen anges följande: "Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet till kemikaliemyndigheten –

För att se till att arbetsbördan fördelas på ett rättvist sätt skall varje medlemsstat utarbeta en årsrapport om de 
utvärderingar av testningsförslag som utförts under det föregående året."
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Harmonisering av 
utvärderingssystem

• Antal förslag till utvärderingsbeslut som remitterats till 
kemikaliemyndighetens medlemsstatskommitté

Bibehållande och ökning av 
den kemiska industrins 
konkurrenskraft i EU

• Antal företag som är verksamma inom den kemiska sektorn (samt 
andel små och medelstora företag)

• Utveckling av den europeiska kemiska industrins export/import

• Den kemiska sektorns bidrag till BNP samt mervärde

• Sysselsättning inom den kemiska sektorn

Främjande av innovation • Antal nya ämnen som registreras

• Antal sökta undantag för produkt- och processorienterad 
utveckling

Förhindrande av 
fragmentering av den inre 
marknaden

• Antal "artikel 95"-fall

Ökad öppenhet • Antal databassökningar

• Antal förfrågningar om information (icke-konfidentiella data)

Främjande av testmetoder 
utan användning av djur

• Tillgång på validerade QSAR8

• Antal utvecklade in-vitro-testmetoder

• Antal ryggradsdjur som används i förhållande till antalet utförda 
tester

Uppfyllande med EU:s 
internationella skyldigheter 
inom WTO

• Antal fall av tekniska handelshinder

Införande av 
riskbegränsande åtgärder

• Antal fall av tillstånd/begränsningar som handläggs

• Tid från det att fullständig dokumentation erhållits till det att man 
kommit överens om lämpliga riskbegränsande åtgärder

Det centraliserade 
registreringsförfarandets 
kostnadseffektivitet

• Antal registreringsunderlag som erhålls från industrin

• Antal vägrade registreringar (vid kontrollen av att 
registreringsunderlagen är fullständiga)

Kvaliteten på 
kemikaliemyndighetens 

• Antal mottagna överklaganden

• Antal godkända överklaganden

      
4 I artikel 124 i förordning anges: "Rapportering – Enligt denna artikel är medlemsstaterna skyldiga att lämna in en 

rapport om den tillsynsverksamhet som bedrivits och om vilka påföljder som tillämpats vid överträdelser under det 
föregående kalenderåret. Denna information kommer att vara värdefull när forumet fastställer vilka åtgärder det 
kan vara nödvändigt att vidta på gemenskapsnivå."

5 Långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen.
6 Mycket långlivade och mycket bioackumulerande ämnen.
7 Ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.
8 Kvalitativa struktur-aktivitetssamband (alternativ testmetod).
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beslut

Innan REACH träder i kraft kommer en "baslinje"-undersökning att utföras för att fastställa följande:

• Frekvens och typ av kemikalieberoende ohälsa hos
§ konsumenter (allmänheten),
§ arbetstagare (i allmänhet),
§ arbetstagare (inom den kemiska industrin).

• Frekvens och typ av miljöskador som förorsakas av kemikalier.

Det är också meningen att man genom denna baslinjeundersökning skall fastställa relevanta 
sociala och ekonomiska faktorer som kan påverka hälso- och miljöskadors art och frekvens. 
Samma indikatorer och metod kommer att användas vart n:te år för att undersöka hur dessa 
frekvenser och de sociala och ekonomiska faktorer som fastställts i baslinjeundersökningen 
förändrats. 

5.1.2. Förhandsutvärdering

Den föreslagna lagstiftningen innehåller många nya inslag och är mer heltäckande än tidigare 
gemenskapsstrategier, men det finns också många områden med starka likheter. Vid 
förhandsutvärderingen är det därför möjligt att bygga vidare på tidigare erfarenheter och särskilt på de 
kunskaper och den kompetens som finns inom ECB, t.ex. för att bestämma hur lång tid det tar att 
utföra vissa uppgifter och fastställa när det krävs ytterligare tester. Syftet är att tillvarata dessa 
erfarenheter vid förberedelserna av REACH (se avsnitt 5.2) så att kemikaliemyndigheten kan inleda sin 
verksamhet när den nya lagstiftningen träder i kraft.
REACH

Kommissionen har tagit hjälp av olika undersökningar för att utarbeta en kostnadseffektiv och 
välavvägd strategi. Dessa undersökningar är tillgängliga på kommissionens webbplats9. 

Berörda parter har rådfrågats kontinuerligt, alltsedan kommissionen började utarbeta lagstiftningen.
Redan innan vitboken antogs hölls en inledande "brainstorming" i februari 1999 med mer än 150 
intressenter – tillsynsmyndigheter, forskare, industrin, icke-statliga miljö- och 
konsumentorganisationer samt företrädare för länder som ansökt om medlemskap i EU. Därmed fick 
kommissionen en överblick över problemen med det nuvarande systemet och uppslag till möjliga 
lösningar.

Efter offentliggörandet av vitboken följde en period med omfattande allmän diskussion. 
Kommissionen mottog hundratals skriftliga kommentarer från intressenter om en rad olika frågor i 
anslutningen till det föreslagna nya systemet. Detta åsiktsutbyte ägde rum i samband med konferenser, 
arbetsgrupper för intressenter och vid bilaterala kontakter mellan kommissionen och intressenter. 
Särskilda undersökningar, bland annat om de troliga konsekvenserna av det föreslagna systemet, har 
genomförts.

Både ministerrådet och parlamentet antog slutsatser om vitboken, liksom flera medlemsstater. Vissa 
tredjeländer, såsom USA, lämnade synpunkter separat.

I maj 2003 beslutade sig kommissionen för att inleda ett samråd på Internet för att diskutera om 
förslaget till lagstiftning och de tekniska kraven skulle kunna fungera i praktiken. Samrådet ägde rum 

  
9 http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/whitepaper/reach.htm.
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mellan den 15 maj och den 10 juli 2003. Man erhöll över 6 000 svar. Mer information om Internet-
samrådet och om andra samråd med intressenter finns på kommissionens webbplats10.

Kemikaliemyndigheten
Två olika alternativ övervägdes för det nya "organ" som skulle förvalta REACH: inrättandet av en 
fristående myndighet eller en utvidgning av Europeiska kemikaliebyrån (ECB). En undersökning 
genomfördes för att utvärdera båda alternativen11. Efter ett grundligt övervägande av tillgängliga 
alternativ kom kommissionen till slutsatsen att en fristående myndighet var att föredra. 
Detta alternativ har följande viktiga fördelar:

Alla intressenter ställer sig bakom förslaget om inrättandet av en myndighet, vilket gör att de kan 
förväntas vinnlägga sig om att den nya strategin fungerar.

Finansiering: en fristående myndighet kan använda avgiftsintäkter för att finansiera inrättandet av 
tjänster, vilket inte är möjligt för ECB. ECB skulle vara tvungen att ta upp avgifterna under en viss 
post i del B av gemenskapens budget.
Extern insyn: intressenterna har större förtroende för att en myndighet ger möjlighet till insyn.

Långsiktig kontinuitet.
Administrativ effektivitet: ECB har huvudsakligen en vetenskaplig bakgrund och ett vetenskapligt 
mandat och lämpar sig därför bäst för att utföra uppgifter av administrativ art.
Ökat deltagande från medlemsstaternas sida när det gäller resurser, åtaganden och harmonisering av 
kontroller.
5.1.3. Åtgärder som vidtagits som följd av en efterhandsutvärdering

Den föreslagna lagstiftningen är ny och ersätter endast delvis redan befintlig lagstiftning. Det är därför 
inte möjligt att göra en efterhandsutvärdering av tidigare lagstiftning/program och detta är inte 
tillämpligt.

5.2. Planerad verksamhet och villkor för finansiering via budgeten
5.2.1 Syften

Förberedande period

Under den "förberedande perioden", som inleds när den nya myndighetens form har fastställts 
genom den föreslagna förordningen (troligen i slutet av 2003) och fortsätter att löpa under 
2004 och 2005, kommer förberedande åtgärder att krävas för att på ett effektivt sätt kunna 
förvalta den nya kemikalielagstiftningen när den träder i kraft. 

Övergångsperiod
När lagstiftningspaketet antagits kommer kemikaliemyndigheten att befinna sig i en 
"övergångsperiod" under vilken kommissionen kommer att fylla myndighetens funktion. 

  
10 http://europa.eu.int/comm/enterprise/chemicals/chempol/whitepaper/reach.htm.
11 Se ”Feasibility study on the resource requirements for a Central Entity”, undersökning finansierad av 

kommissionen och utförd av Deloitte & Touche (slutrapport i juni 2002). I sin vitbok om en strategi för den 
framtida kemikaliepolitiken föreslog kommissionen en genomförbarhetsstudie om detta organ. I studien beaktades 
två huvudsakliga alternativ: en utvidgning av Europeiska kemikaliebyrån (ECB) inom kommissionens 
gemensamma forskningscenter eller en självständig central myndighet.
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Detta alternativ har valts för att säkerställa att kemikaliemyndigheten är operationell och i 
stånd att rekrytera personal och fatta beslut12.

Kemikaliemyndigheten fullt operationell
Enligt artikel 73 i förordningen skall kemikaliemyndigheten ge medlemsstaterna och 
gemenskapen råd i samband med REACH-systemet.

5.2.2 Uppgifter

Förberedande period
Huvuduppgifterna för arbetsgruppen under den förberedande perioden är att förbereda en 
(IT-)infrastruktur för kemikaliemyndigheten och att utarbeta tekniska riktlinjer för berörda parter. På 
grund av det stora antalet registreringar som förväntas (för omkring 30 000 ämnen) planeras ett 
halvautomatiskt registreringssystem som till stor del bygger på att det finns modern IT-infrastruktur.
Det kommer också att bli nödvändigt att utarbeta detaljerade riktlinjer för industrin och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter för att säkerställa att korrekta och fullständiga 
registreringsunderlag tillhandahålls när lagstiftningen träder i kraft. Som ett led i utbildningen kommer 
man dessutom att behöva anordna informationsdagar för intressenter (industrin och behöriga 
myndigheter).

Alla uppgifter (inklusive utveckling av verktyg för att underlätta registreringsförfarandet för industrin 
och verktyg för att medlemsstaterna skall kunna utföra sina uppgifter) kommer att fastställas i nära 
samarbete mellan GD Miljö, GD Näringsliv och GFC, och på grundval av ett årligt arbetsprogram.
Europeiska kemikaliebyrån (ECB) vid GFC kommer dessutom att fortsätta att lämna vetenskapligt och 
teknisk stöd till GD Miljö för genomförandet av den nuvarande lagstiftningen, tills denna upphävs 
genom REACH. ECB:s stöd till den nuvarande lagstiftningen och stödet för förberedelserna av den nya 
lagstiftningen för perioden 2004–2006 kommer att lämnas om de tillgängliga resurserna så medger.
Arbetet kommer att omprioriteras för att i ökande utsträckning frigöra resurser för att ta itu med 
förberedelserna för REACH. Denna verksamhet kommer att upphöra när den nya lagstiftningen träder i 
kraft, varvid dessa poster kommer att frigöras för användning inom andra delar av GFC:s 
arbetsprogram.
Övergångsperiod

Enligt den föreslagna förordningen skall kommissionen fylla kemikaliemyndighetens funktion under 
perioden efter förordningens ikraftträdande och fram till dess att dessa funktioner överförs till 
kemikaliemyndigheten. Med tanke på hur viktigt det är med kontinuitet vid reglering av kemikalier 
föreslår kommissionen att kemikaliemyndigheten skall ha sitt säte på samma plats som Europeiska 
kemikaliebyrån (Ispra). Det är nödvändigt att rekrytera en kärna av erfaren personal för utförandet av 
dessa funktioner. Det preliminära budgetförslaget för kemikaliemyndigheten grundas på en total 
personalstyrka på 95 personer under år 1, som växer till i genomsnitt 200 personer under de följande 
åren (bilaga 4), utom år 1113 (då arbetsbelastningen väntas bli ovanligt hög). För att det skall vara 
möjligt att rekrytera denna personal planeras en blandning av olika kontraktstyper: avdelade 
tjänstemän, kontraktsanställda och nyligen rekryterade tjänstemän.

En analys av profilkraven har genomförts. Under övergångsperioden väntas tjänstemännen biträdas av 
kommissionens avdelningar, som kommer att svara för övergripande uppgifter (t.ex. personalfrågor, 

  
12 Tidigare erfarenheter med inrättandet av andra myndigheter har visat att det utan övergångsperiod är mycket svårt 

för myndigheten att rekrytera personal och bli operationell innan det finns en verkställande direktör. 
13 Personalbehovet väntas nå en topp under år 11 eftersom det kommer att krävas ytterligare ca 170 C-tjänster för att 

föra in registreringsunderlagen i systemet. Detta arbete kan utföras av tillfällig personal, eftersom det kräver få
kvalifikationer (dvs. mycket kort utbildning) och är begränsat till en viss tid.
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ekonomi och revision). För uppgifter av mer teknisk art som hänger samman med 
kemikaliemyndighetens (vetenskapliga) huvuduppgifter väntas den arbeta med kontraktsanställda och 
nyligen rekryterade tjänstemän (EPSO förbereder ett uttagningsprov för forskare under 2004, vilket 
innebär att man bör kunna ha tillgång till en reservlista under 2005).

5.3. Genomförandebestämmelser
Förslaget omfattar bestämmelser om inrättandet av en kemikaliemyndighet för en inledande period på 
elva år. Kemikaliemyndigheten skall utgöra en juridisk person.
Kemikaliemyndigheten kommer att upprättas i enlighet med de riktlinjer som anges i kommissionens 
meddelande om tillsynsmyndigheter14.
Myndigheten skall ha följande sammansättning:

– En styrelse med 15 ledamöter.
– En verkställande direktör som är underställd styrelsen.

– En riskbedömningskommitté, en kommitté för socioekonomisk analys och en 
medlemsstatskommitté. Dessa kommittéer kan ombes att avge yttranden i samband med 
utvärderings-, tillstånds- eller begränsninsförfarandena. 

– Ett forum för informationsutbyte om tillämpningsåtgärder. Genom detta forum genomförs 
vitbokens förslag om ett formellt nätverk av tillsynsmyndigheter. Forumets uppgifter är 
huvudsakligen att fortsätta driva den verksamhet som tidigare sköttes av ett informellt nätverk 
av myndigheter i medlemsstaterna. Det skulle vara en fördel om detta arbete kunde 
formaliseras i större utsträckning. Var och en av medlemsstaterna skall utse en ledamot till 
forumet.

– Ett sekretariat, som skall ge tekniskt och administrativt stöd till kommittéerna. Sekretariatet 
kommer också att ha en rad uppgifter som inte har något att göra med kommittéerna. Det rör 
sig i första hand om administrativa uppgifter som kräver begränsade tekniska kunskaper. 
Kommittéerna behöver inte ta del i detta arbete, eftersom det skulle göra att de blev 
överbelastade utan att detta medför något mervärde.

– En besvärsnämnd som kommer att handlägga överklaganden av kemikaliemyndighetens 
beslut. 

Budgetförfarande anges i följande artiklar om kemikaliemyndigheten:
Artiklarna 74, 79, 80, 93, 94, 97 och 115.

6. BUDGETKONSEKVENSER
Kemikaliemyndighetens budget utgörs av dess egna intäkter, bestående av alla avgifter som 
myndigheten har rätt att ta ut i samband med sin stadgeenliga verksamhet, och stöd från 
gemenskapens budget för att balansera dess budget. I den preliminära budgeten (se bilagorna 
1 och 2) för den nya kemikaliemyndigheten antas att de två första åren (2006 och 2007) 
kommer att finansieras nästan uteslutande genom gemenskapens budget. Eftersom 
kemikaliemyndighetens egna intäkter under de två första åren kommer att vara obetydliga, 
kommer det att krävas ett stort bidrag för att säkerställa att kemikaliemyndigheten kan inleda 
sin verksamhet så snart som möjligt efter det att den nya kemikalielagstiftningen har trätt i 

  
14 KOM(2002) 718 slutlig.
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kraft (artikel 130). Under den berörda elvaårsperioden antas EG:s bidrag för att balansera 
budgeten täcka omkring 22 % av kemikaliemyndighetens totala budget (se bilaga 1).

Vad beträffar kemikaliemyndighetens egna intäkter grundas den preliminära budgeten på 
olika antaganden (bilaga 3) beträffande

– antal registreringar, utvärderingar och tillstånd som krävs enligt den nya lagstiftningen,
– fördelning av registreringar, utvärderingar och tillstånd under elvaårsperioden,

– kemikaliemyndighetens arbetsbelastning för varje registrering, utvärdering (endast i 
liten utsträckning, största delen av arbetet kommer att utföras av medlemsstaterna) och 
tillstånd,

– avgiftsnivåer för registrering, utvärdering och tillstånd.

Vad gäller den preliminära budgeten framläggs härmed förslag till olika avgiftsnivåer. När 
kommissionen väl har överfört de funktioner som anges i denna förordning till 
kemikaliemyndigheten, och för att utvärdera om den framtida finansieringen räcker till, 
kommer styrelsen att fatta beslut om avgiftsnivåer (artikel 95). Avgiftsnivåerna uppskattas 
enligt följande:
– Registrering av ämnen under 100 ton => 400 euro

– Registrering av ämnen över 100 ton => 8 000 euro
– Utvärdering av registreringsunderlag för ämnen över 100 ton => kemikaliemyndigheten 

kommer att betala tillbaka omkring 5 000 euro av den mottagna registreringsavgiften till 
de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som genomför utvärderingarna (Obs: 
ingen återbetalning vid ämnesutvärderingar).

Tillståndsavgift 50 000 euro.

6.1. Totala budgetkonsekvenser för avsnitt B (för hela programperioden)
6.1.1. Finansiellt stöd

Åtagandebemyndiganden, miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

2004
*

2005
*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Åtgärd 1 
Gemen-
skapens 
bidrag till 
den nya 
kemikalie-
myndig-
heten

0 0 11.697 15.061 0 0 0 0 0 4.042 28.185 19.881 0

TOTALT 0 0 11.697 15.061 0 0 0 0 0 4.042 28.185 19.881 0



219

6.1.2. Tekniskt och administrativt stöd, stödutgifter och IT-utgifter (åtagandebemyndiganden)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) Tekniskt och 
administrativt 
stöd:

1,050 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Byråer för 
tekniskt stöd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Övrigt 
tekniskt och 
administrativt 
stöd:

- internt:

- externt:

varav för IT-
kontrakt 
(utveckling)

1,050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delsumma 1 1,050 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) Stödutgifter

varav för 
utarbetande av 
tekniska 
riktlinjer

varav IT-
hårdvara

1,550

.

.

0,100

2,500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Undersök-
ningar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Expertmöten 0,220 0,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Information 
och 
publikationer 0,080 0,150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delsumma 2 1,950 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 3,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. EFFEKTER PÅ PERSONALRESURSER OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER
7.1. Personalbehov för åtgärden

Personal som krävs för att förvalta 
åtgärden (befintliga plus ev. 
ytterligare personalresurser)

Beskrivning av de 
arbetsuppgifter som den 
planerade åtgärden för 

med sig
Typ av tjänster

Fast anställda 
**

Tillfälligt 
anställda

Totalt

Fast 
anställda 
eller 
tillfälligt 
anställda

A
B

C

Övriga 
personalresurser

Totalt

Efter den nya lagstiftningens ikraftträdande kommer en av kemikaliemyndighetens främsta 
uppgifter att bli att utarbeta yttranden, vilka sedan kan antas genom kommittéförfarandet. 
Med tanke på antalet yttranden som förväntas, antas detta utgöra en extra börda för GD Miljö 
och GD Näringsliv. Enligt nuvarande uppskattningar kommer det att krävas fyra handläggare 
(A-tjänstemän), varav tre vid GD Näringsliv och en vid GD Miljö. Dessa resurser måste 
täckas genom interna omplaceringar inom GD Miljö och GD Näringsliv. Dessutom kommer 
det att behövas en ekonomiansvarig (B-tjänsteman) för att följa upp och övervaka den nya 
kemikaliemyndighetens verksamhet. Även denna resurs måste täckas genom intern 
omplacering.

7.2. Total budgetkonsekvens av ytterligare personalbehov

Typ av personalresurser Belopp i euro Beräkningsmetod *

Fast anställda

A-tjänstemän
B-tjänstemän

Tillfälligt anställda

.

.
0

Ingen direkt påverkan på inkomsterna 
genom prioritering av arbete vid GD 
Näringsliv och GD Miljö

Övriga personalresurser

(ange budgetrubrik)

0

Totalt 0
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7.3. Övriga administrativa utgifter till följd av åtgärden

Budgetpost

(nummer och beteckning)
Belopp i euro Beräkningsmetod

Totalt (avdelning A7)
A0701 – Tjänsteresor

A07030 – Möten
A07031 – Kommittéer vars 
hörande är obligatoriskt1

A07032 – Kommittéer vars 
hörande ej är obligatoriskt1

A07040 – Konferenser m.m.

A0705 – Studier och samråd
Övriga utgifter (ange vilka)

50 000

.

Under den inledande fasen (2004–
2005) antas det också att två 
konferenser för intressenter 
kommer att behöva anordnas till en 
kostnad om vardera 25 000 euro. (5 
talare à 1 000 euro + lokaler/lunch 
à 20 000 euro)

Informationssystem (A-
5001/A-4300)

Övriga utgifter i del A (ange 
vilka)

Totalt €50.000

Beloppen avser totala utgifter för 12 månader.
1 Ange vilken typ av kommitté samt vilken av de två kategorierna den tillhör.

I. Totalbelopp/år (tabell 7.2 + 7.3)

II. Varaktighet
III. Totalkostnad för åtgärden (I x II)

8. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
8.1. Metod för uppföljning
Det kommer att vara nödvändigt att hålla alla de olika effekter som blir följden av den nya strategin (se 
konsekvensbedömningen för närmare information) under nära uppsikt för att försäkra sig om att 
genomförandet av den nya lagstiftningen ger ett balanserat resultat i enlighet med strategin för hållbar 
utveckling. Det kommer att vara viktigt att övervaka hur i synnerhet den kemiska industrin uppfyller 
de nya kraven. Man bör också sörja för ett gott samarbete med industrin och särskilt med de små och 
medelstora företagen för att underlätta förståelsen för den praktiska tillämpningen av kraven i REACH. 
Kommissionen kommer på nära håll att följa industrins konkurrenskraft, dess miljöprestanda och 
eventuella variationer i sysselsättningen över tiden. 
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Det kommer likaså att bli nödvändigt att upprätthålla nära kontakter med andra intressenter, t.ex. icke-
statliga miljö- och konsumentorganisationer, som kommer att kräva att kommissionen ser till att 
REACH genomförs på ett effektivt sätt och ger de väntade hälso- och miljöfördelarna. 
För att underlätta en faktabaserad utvärdering av den nya lagstiftningens och kemikaliemyndighetens 
effektivitet kommer man att ta fram ett system för övervakning av de insatser som genomförts samt av 
resultat och använda medel (med utgångspunkt i 5.1.1). Övervakningssystemet kommer att utvecklas 
av en styrkommitté bestående av GD Näringsliv, GD Miljö och tjänstemän från GFC under den 
förberedande perioden och kommer att kunna tas i bruk omedelbart efter lagstiftningens ikraftträdande.

Beroende på de indikatorer som skall övervakas kommer antingen kemikaliemyndigheten15, 
kommissionen eller medlemsstaterna16 att ha det inledande ansvaret.

8.2. Planerad form och tidsplan för utvärderingar
För att utvärdera genomförandet och effekten av den nya strategin kommer de indikatorer som 
anges i 5.1.1. att samlas in och mätas, i de flesta fall på årlig basis.
I detta sammanhang bör man komma ihåg (se kapitel 5) att den nya strategin ingår som en del 
av kommissionens mer omfattande strategi för hållbar utveckling. Dess övergripande mål är 
därför en hållbar utveckling som skall uppnås genom att en hög hälso- och miljöskyddsnivå 
säkerställs och industrins konkurrenskraft upprätthålls inom ramen för den inre marknaden. 
En av de viktigaste frågorna som måste behandlas i samband med detta är hur REACH kommer 
att bidra till uppnåendet av målet för åtgärd 04 "Att bättre utnyttja den inre marknaden". En 
indikator för att mäta graden av harmonisering på kemikalieområdet är den inre 
kemikaliemarknadens grad av integritet. Den kan mätas genom att man fastställer antalet 
nationella åtgärder som har införts eller begärts inom detta område och antalet interna 
handelskonflikter, som torde minska. Detta kommer att övervägas närmare vid den årliga 
övervakningsprocessen och utvärderingen av REACH.

I artikel 144 av förordningen (Rapportering) anges följande:
"Medlemsstaterna skall vart tionde år lämna en rapport till kommissionen om tillämpningen 
av denna förordning inom sina respektive territorier, inbegripet de avsnitt som handlar om 
utvärdering och efterlevnadskontroll, i det format som anges i artikel 108. Den första 
rapporten skall emellertid tillhandahållas redan fem år efter denna förordnings ikraftträdande.
Kemikaliemyndigheten skall vart tionde år lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning. Den första rapporten skall emellertid tillhandahållas fem 
år efter det anmälningsdatum som anges i artikel 130.

Kommissionen skall vart tionde år offentliggöra en allmän rapport om de erfarenheter som 
gjorts vid tillämpningen av denna förordning, inbegripet den information som anges i 
punkterna 1 och 2. Den första rapporten skall emellertid offentliggöras sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i artikel 130."

  
15 Normala operationella och finansiella indikatorer kommer att övervakas och rapporteras till 

kemikaliemyndigheten.
16 Kommissionen kommer att ansvara för att utvärdera de indikatorer som hör samman med 

konsekvensbedömningen och medlemsstaterna kommer att utarbeta sina egna rapporter i enlighet med 8.2.
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9. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING
För att det skall vara möjligt att bekämpa bedrägerier, korruption och andra lagstridiga 
handlingar skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1037/1999 gälla kemikaliemyndigheten 
utan förbehåll.

Kemikaliemyndigheten skall ansluta sig till det interinstitutionella avtalet av den 25 maj 1999 
om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och 
utan dröjsmål utfärda föreskrifter i anslutning till detta, som skall gälla alla anställda vid 
myndigheten.

I beslut om finansiering samt i de avtal om och instrument för genomförande som följer av dessa 
beslut skall det uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och OLAF vid behov skall få göra kontroller 
på platsen hos dem som mottagit anslag från myndigheten liksom också hos de tjänstemän som 
fördelat dessa anslag.
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BILAGA 1 - Åtagandebemyndiganden

Finansiell modell för den nya kemikaliemyndigheten per aktivitet

Kostnadspost, alla belopp i tusentals euro År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Totalt i %

Kemikaliemyndighetens enheter

Styrelse 146 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 2 467 0,7%

Föredragande 0 0 2 300 2 950 3 400 3 850 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 32 750 9,1%

Medlemsstatskommitté 50 50 425 575 475 450 525 525 450 425 900 4 850 1,3%

Forum 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 200 0,6%

Besvärsnämnd 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 200 0,6%

Totala kostnader för kemikaliemyndighetens 
enheter

596 682 4 447 5.587 6 097 6 752 7 137 7 137 7 062 7 037 7 512 60 047 16,7%

Personalkostnader för REACH-verksamhet

Registrering 196 913 2 980 931 4 362 2 752 1 183 1 188 1 210 1 347 13 761 30 823 8,6%

Utvärdering 265 553 934 1 237 982 992 1 108 1 121 979 925 1 985 11 082 3,1%

Bedömning 393 785 1 696 1 707 1 717 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 1 727 16 661 4,6%

Tillstånd 179 359 526 796 973 1 150 1 243 1 243 1 243 1 243 1 243 10 197 2,8%

Kommittéer 62 124 1 608 2 055 2 290 2 526 2 736 2 736 2 736 2 736 2 736 22 347 6,2%

Produkt- och processinriktad forskning och utveckling 473 946 946 946 946 946 946 946 946 946 946 9 935 2,8%

Utvärderingsbeslut 144 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289 3 033 0,8%

REACH - IT 400 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 8 404 2,3%

Andra funktioner 510 1 072 2 140 2 036 2 390 2 272 2 157 2 159 2 147 2 155 3 503 22 541 6,3%
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Totala personalkostnader för REACH-verksamhet 2 622 5 841 11 920 10 797 14 749 13 454 12 190 12 209 12 078 12 170 26 991 135 022 37,6%

Stödfunktioner som är direkt kopplade till 
REACH

Hjälpcentral, vetenskapligt och tekniskt stöd 711 1.222 1.988 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 2 070 20 483 5,7%

Stöd till kemikaliemyndighetens organ 441 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 9 263 2,6%

Totala kostnader för stödfunktioner som är direkt 
kopplade till REACH

1 152 2 105 2 870 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 29 747 8,3%

Allmänna kostnader

Personal, rättsligt stöd, finanser 1 294 2 679 4 248 3 550 4 084 3 508 3 449 3 592 3 588 3 603 5 653 39 249 10,9%

Publikationer och dokumentation 1 323 1 946 3 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 4 110 39 260 10,9%

Möten och resor 656 749 997 1 015 1 098 1 068 1 061 1 061 1 057 1 057 1 278 11 097 3,1%

IT 1 367 465 777 498 1 222 440 437 498 1 100 503 1 149 8 454 2,4%

Hyra, omkostnader och byggnader 2 786 1 553 1 787 1 507 1 680 2 176 1 447 1.508 1 508 2 313 2 779 21 045 5,9%

Totala administrativa kostnader 7 426 7 391 10 920 10 680 12 194 11 302 10 504 10 770 11 363 11 586 14 968 119 105 33,1%

TOTALT 11 797 16 019 30 157 30 017 35 993 34 461 32 784 33 068 33 455 33 745 52 423 343 921 95,7%

Utvärderingsavgifter till behöriga myndigheter 168 235 1 144 1 306 1 297 1 622 1 653 1 299 1 163 3 629 15 461 4,3%

Kemikaliemyndighetens totala budet 11 964 16 254 31 301 31 963 37 299 35 758 34 406 34 722 34 755 34 907 56 053 359 381 100,0%

Täckning genom myndighetens avgifter 267 1 192 91 617 5 414 7 922 81 945 6 778 7 730 6 570 15 026 60 665 285 127 79,3%
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Tillgängligt överskott från tidigare år 60 316 33 768 4 390 50 577 22 949 0 0 0

Att täckas genom EG:s bidrag 11 697 15 062 0 0 0 0 0 4 042 28 185 19 881 0 78 867 21,9%

Överskott på avgiftsintäkter som kan användas för 
följande år

60 316 33 768 4 390 50 577 22 949 4 613
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BILAGA 2: PRELIMINÄR BUDGET FÖR DEN NYA KEMIKALIEMYNDIGHETEN UPPDELAD I RUBRIKER

Åtagandebemyndiganden (i tusentals euro)

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 Totalt

UTGIFTER

Rubrik 1

- Löner och tillägg 4 618 10 429 17 721 16 681 20 633 19 338 18 073 18 093 17 961 18 053 32 874 194
*

- Övriga personalkostnader 542 580 1 347 649 1 183 607 548 691 687 702 2 752 10
*

Totalt rubrik 1 5 161 11 008 19 069 17 330 21 816 19 945 18 621 18 784 18 649 18 755 35 626 204

* För att ta hänsyn till den stegvisa rekryteringen under 2006 (budgetår 1), dvs. under kemikaliemyndighetens första verksamhetsår, antas löner och andra personalkostnader vara 50 % lägre 
än de normala årskostnaderna (ett genomsnitt för 6 månader utbetalat under året).

Rubrik 2

- Infrastruktur 2 886 1 653 1 887 1 607 1 780 2 276 1 547 1 608 1 608 2 413 2 879 22

- IT och telekommunikationer 1 684 700 929 650 1 374 592 589 650 1 252 655 1 301 10

Totalt rubrik 2 4 570 2 352 2 816 2 257 3 154 2 869 2 136 2 258 2 860 3 068 4 180 32

Rubrik 3

- Möten 1 166 1 259 2 972 3 480 3 623 3 798 3 976 3 976 3 897 3 872 4 568 36

- Föredragande 0 0 2 300 2 950 3 400 3 850 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050 32

- Översättning 500 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 27

- Publikationer 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2

- Samråd 200 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 7
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- Utvärderingsavgifter till 
medlemsstaterna

168 235 1 144 1 946 1 306 1 297 1 622 1 653 1 299 1 163 3 629 15

Totalt rubrik 3 2 234 2 893 9 416 12 376 12 329 12 945 13 648 13 680 13 246 13 084 16 247 122

TOTALT 11 964 16 254 31 301 31 963 37 299 35 758 34 406 34 722 34 755 34 907 56 053 359

INKOMSTER

- Bidrag från EG 11 697 15 062 0 0 0 0 0 4 042 28 185 19 881 0 78

- Myndighetens avgiftsintäkter 267 1 192 91 617 5 414 7 922 81 945 6 778 7 730 6 570 15 026 60 665 285

- Överskott som överförs till 
nästa år

0 0 -60 316 26 549 29 377 -46 187 27 628 22 949 0 0 -4 613 -4

TOTALT 11 964 16 254 31 301 31 963 37 299 35 758 34 406 34 722 34 755 34 907 56 053 359
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BILAGA 3:
Använd metod och huvudsakliga antaganden som ligger till grund för den nya 

kemikaliemyndighetens finansiella modell
Personalkostnader som beaktats (årsgenomsnitt):
A-tjänstemän (1-4) 172 087 euro
A-tjänstemän (5-8) 103 126 euro
B-tjänstemän82 609 euro
C-tjänstemän60 604 euro
Kostnader för kemikaliemyndighetens enheter
Kostnaderna för styrelsen omfattar bland annat kostnader för den verkställande direktören 
plus en assistent i lönegrad A.
Resekostnaderna för kemikaliemyndighetens samtliga enheter har beräknats på grundval av 
det antagna antalet möten. Antalet möten har antingen uppskattats på grundval av liknande 
erfarenheter vid andra myndigheter (t.ex. antagandet att styrelsen sammanträder fyra gånger 
per år) eller grundats på det uppskattade antalet ärenden som en enhet hanterar (t.ex. när 
det gäller kommittéerna).
Antalet möten har multiplicerats med antalet personer i respektive enhet och med de 
genomsnittliga kostnaderna för resor och dagtraktamenten (på grundval av de erfarenheter 
som gjorts vid Europeiska kemikaliebyrån – ECB – i Ispra).
Dessutom har personalkostnader lagts till för de enheter som kommer att ha ett sekretariat 
(forumet och besvärsnämnden).
För kommittéerna har avgifter lagts till, vilka kommer att erläggas till föredraganden av ett 
ärende.
Personalkostnader för REACH-verksamhet
Eftersom ECB handhar den nuvarande kemikalielagstiftningen har byrån betydande 
erfarenheter av hur lång tid det tar att utföra vissa uppgifter och vilken typ av kvalifikationer 
som erfordras för att utföra dem (differentiering mellan A-, B- och C-tjänstemän).
På grundval av denna erfarenhet har ECB utarbetat en personalmodell för REACH-arbetet.
Personalmodellen visar hur många anställda (uppdelat på olika grader) som krävs att utföra 
kemikaliemyndighetens uppgifter under ett visst år.
Antalet anställda enligt personalmodellen har multiplicerats med ovannämnda 
genomsnittskostnad per grad för att få fram kostnaderna för verksamhetens drift.
Observera att variationerna i personalbehovet är en följd av att arbetsbelastningen varierar 
över tiden. Kemikaliemyndighetens arbetsbelastning är direkt beroende av hur många 
registreringsunderlag industrin lämnar in. Eftersom det finns tillförlitliga uppskattningar av 
antalet registreringsunderlag som kommer att lämnas in under de elva åren, har detta antal 
delats upp beroende på de tidsfrister som anges i rättsakten. Erfarenheterna från ECB har 
visat att det är realistiskt att anta att industrin kommer att lämna in flest registreringsunderlag 
kort innan tidsfristerna löper ut. Detta förklarar varför det finns flera år med toppar i
arbetsbelastningen (särskilt år 11; i lagstiftningen fastställs här en tidsfrist för inlämnande av 
registreringsunderlag för ämnen som tillverkas i mängder på 1–10 ton; dessa ämnen antas 
svara för 66 % av det totala antalet registreringsunderlag ~20 000).
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Stödfunktioner som är direkt kopplade till REACH
Dessa kostnader omfattar utbildning för medlemsstaternas myndigheter, en hjälpcentral för 
industrin och personal som skall ge tekniskt och vetenskapligt stöd till medlemsstaterna. Det 
har också antagits att samma kostnader kommer att uppstå i samband med olika 
undersökningar som kemikaliemyndigheten kommer att genomföra i samband med REACH.
Administrativa kostnader
Dessa kostnader är huvudsakligen personalkostnader för övergripande funktioner. Det 
erforderliga antalet anställda har fastställts genom en genomförbarhetsstudie som Deloitte & 
Touche gjort för kemikaliemyndigheten och genom jämförelser med andra myndigheter.
Dessutom har nyligen antagna bestämmelser om tillsynsmyndigheter beaktats och räknats 
om till personalbehov (t.ex. revisionsfunktionen).
Kostnadsuppskattningen för publikationer och dokumentation omfattar bland annat 
översättningskostnader. Med tanke på att kemikaliemyndigheten måste arbeta på samtliga 
20 officiella språk inom vissa områden av REACH-systemet kommer dessa kostnader att 
vara betydande.



231 av 234

BILAGA 4:
ANSTÄLLD PERSONAL

EUR 25 (på grundval av finansiell modell version 19)

Fast anställda

Kategorier 
uppdelade på

lönegrad
per

år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A (1-4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A (5-8) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Totalt grad A 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Totalt grad B 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Totalt grad C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt grad D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt antal 

fast anställda 
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Tillfälligt anställda
A (1-4) 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8
A (5-8) 35 38 64 70 72 74 74 74 73 73 96

Totalt grad A 41 44 72 78 80 82 82 82 81 81 104
Totalt grad B 19 24 43 43 60 51 49 49 48 48 81
Totalt grad C 21 29 82 51 87 75 57 57 56 60 221
Totalt grad D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Totalt antal 
tillfälligt 
anställda 

81 97 189 172 227 208 188 188 185 187 406

TOTALT 95 111 203 186 241 222 202 202 199 201 420
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Motivering:
Med tanke på verksamhetens kontinuitet och för att skapa en kunskapsbas inom 
kemikaliemyndigheten bör ett visst antal tjänster vara fasta tjänster.
För att undvika att en enskild person innehar samma funktion under obegränsad tid 
bör det emellertid i riktlinjerna för kemikaliemyndigheten anges att ett 
rotationssystem skall införas så att fast personal kan flyttas inom de olika 
avdelningarna.
Det föreslås därför att följande funktioner skall vara fasta tjänster:

A-tjänstemän (5-8):
1 A-tjänsteman per område i REACH-systemet (registrering, utvärdering, bedömning 
och godkännande)
Finansavdelningen (1 person)

Personalavdelningen (1 person)
Forumets sekretariat (1 person)

Besvärsnämndens sekretariat (1 person)
B-tjänstemän:

1 B-tjänsteman per område i REACH-systemet (registrering, utvärdering, bedömning 
och godkännande)

Forumets sekretariat (1 person)
Besvärsnämndens sekretariat (1 person)
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