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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 260/2014 

av 24. januar 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for å tilpasse den til den  

tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og 

kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) inneholder 

forsøksmetoder for bestemmelse av stoffers fysisk-

kjemiske egenskaper, toksisitet og økotoksisitet som 

skal anvendes med hensyn til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

2)  Forordning (EF) nr. 440/2008 bør ajourføres for å gi 

prioritet til innføring av de nye og ajourførte alternative 

forsøksmetodene som nylig ble vedtatt av OECD, slik at 

antallet forsøksdyr kan reduseres mest mulig i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 

22. september 2010 om vern av dyr som brukes til 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2014, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 183/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015,  

s. 34.  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 

vitenskapelige formål(3) og rådsdirektiv 86/609/EØF av 

24. november 1986 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til 

andre vitenskapelige formål(4). 

3)  Tilpasningen inneholder to metoder for fastsettelse av 

fysisk-kjemiske egenskaper, herunder en ajourføring av 

forsøksmetoden for fastsettelse av vannløselighet og en 

ny forsøksmetode for fastsettelse av fordelings-

koeffisienter som er relevant for vurderingen av 

persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer (PBT); 

fire nye og én ajourført metode for fastsettelse av 

økotoksisitet og skjebne og atferd i miljøet; ni metoder 

for fastsettelse av giftighet og andre helsevirkninger, 

herunder fire forsøksmetoder for fastsettelse av giftighet 

ved innånding, som omfatter en ajourføring av tre 

metoder og én ny metode for å redusere antallet dyr som 

brukes, og for å forbedre vurderingen av virkningene, én 

ajourføring av forsøksmetoden for fastsettelse av oral 

giftighet ved gjentatt dose i 28 dager for å omfatte 

parametrer for vurdering av hormonforstyrrende 

virkning, én ajourføring av forsøksmetoden for 

toksikokinetikk som er relevant for utformingen og 

forståelsen av toksikologiske undersøkelser, og én 

ajourføring av forsøksmetodene for fastsettelse av 

kronisk giftighet, kreftfremkallende egenskaper og 

kombinert kronisk giftighet og kreftframkallende 

egenskaper. 

4)  Forordning (EF) nr. 440/2008 bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 — 

  

(3) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(4) EUT L 358 av 18.12.1986, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 81 av 19.3.2014, s. 3-253.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0260&qid=1620374738810&from=EN

