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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 

av 31. mai 2016 

om endring av vedlegg VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH) med hensyn til hudetsing/hudirritasjon, alvorlig 

øyeskade/øyeirritasjon og akutt giftighet(*) 

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. 2 

og artikkel 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt at de forsøksmetodene som brukes for å framskaffe 

opplysninger om stoffers iboende egenskaper i samsvar med forordningen, regelmessig skal vurderes på nytt og 

forbedres med sikte på å redusere forsøk på virveldyr og antallet benyttede dyr. Når egnede, validerte forsøksmetoder 

blir tilgjengelige, bør kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(2) og vedleggene til forordning (EF) nr. 1907/2006 

eventuelt endres for å erstatte, redusere eller forbedre dyreforsøk. Det bør tas hensyn til prinsippene om erstatning, 

begrensing og forbedring fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU(3). 

2) I forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsettes krav til registrering av stoffer som framstilles i eller importeres til Unionen 

alene, i stoffblandinger eller i produkter. For å oppfylle registreringskravene skal registrantene ved behov framlegge 

opplysningene som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

3) I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 er in vivo-undersøkelser nødvendige for å framskaffe opplysninger om 

hudirritasjon og øyeirritasjon i nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

4) I de senere årene er det gjort betydelige vitenskapelige framskritt i utviklingen av alternative forsøksmetoder for 

hudetsing/hudirritasjon og alvorlig øyeskade/øyeirritasjon. En rekke retningslinjer for alternative forsøksmetoder er 

vedtatt på internasjonalt plan innenfor rammen av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og 

innarbeidet i forordning (EF) nr. 440/2008. 

5) Når det gjelder hudetsing/hudirritasjon, kan tilstrekkelige opplysninger til klassifisering og risikovurdering av et stoff i 

de fleste tilfeller innhentes utelukkende på grunnlag av in vitro-undersøkelser. En konklusjon kan trekkes på grunnlag 

av ett in vitro-forsøk dersom resultatet gir grunnlag for en umiddelbar og pålitelig beslutning om klassifisering eller 

ikke-klassifisering, eller av en kombinasjon av to in vitro-forsøk der ett gjelder hudirritasjon og ett gjelder hudetsing. In 

vivo-undersøkelser kan fortsatt kreves i visse særlige tilfeller for stoffer som framstilles eller importeres i mengder på ti 

tonn eller mer, f.eks. når stoffet som prøves faller utenfor anvendelsesområdet for in vitro-forsøksmetodene eller en lang 

rekke in vitro-forsøk ikke gir entydige resultater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 144 av 1.6.2016, s.27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 176/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 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) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål (EUT L 276 av 

20.10.2010, s. 33). 
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6) For alvorlig øyeskade/øyeirritasjon finnes in vitro-forsøksmetoder som i mange tilfeller vil være tilstrekkelige til å 

innhente nok opplysninger til klassifisering og risikovurdering av stoffer. En konklusjon om at et stoff kan ha slike 

virkninger på øyet, kan trekkes på bakgrunn av ett forsøk dersom resultatet gir grunnlag for en umiddelbar og pålitelig 

beslutning om klassifisering eller ikke-klassifisering, eller av en kombinasjon av to eller flere forsøk. In vivo-

undersøkelser kan fortsatt kreves i visse særlige tilfeller for stoffer som framstilles eller importeres i mengder på ti tonn 

eller mer, f.eks. når stoffet som prøves faller utenfor anvendelsesområdet for forsøksmetodene eller en lang rekke in 

vitro-forsøk ikke gir entydige resultater. 

7) Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII bør derfor endres slik at standardopplysningskravet gjelder in vitro-undersøkelser, samtidig 

som det fastsettes vilkår for når en in vivo-undersøkelse av hudirritasjon/hudetsing og alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 

fortsatt er påkrevd. Tilstrekkelige opplysninger fra eksisterende in vivo-undersøkelser av hudirritasjon eller øyeirritasjon 

kan likevel fortsatt brukes til å oppfylle opplysningskravet for alle mengdeintervaller. 

8) I tillegg bør standardopplysningskravene og tilpasningsreglene i nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VII og tilpasningsreglene i nr. 

8.1 og 8.2 i vedlegg VIII revideres for å unngå overlapping med reglene fastsatt i vedlegg VI og vedlegg XI og i den 

innledende delen av vedlegg VII og VIII med hensyn til gjennomgåelse av tilgjengelige opplysninger, å avstå fra 

undersøkelser av toksikologisk endepunkt dersom tilgjengelige opplysninger tilsier at stoffet oppfyller 

klassifiseringskriteriene for dette toksikologiske endepunktet, eller for å presisere den tilsiktede betydningen når det 

gjelder å avstå fra undersøkelser av stoffer som er brannfarlige under visse forhold. Når det vises til klassifisering av 

stoffer, bør tilpasningsreglene ajourføres for å gjenspeile terminologien som brukes i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(1). 

9) For akutt giftighet er det i tillegg til et forsøk med oral tilførsel (nr. 8.5.1 i vedlegg VII) i nr. 8.5 i vedlegg VIII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsatt et standardopplysningskrav for andre stoffer enn gasser via minst én annen 

tilførselsvei (innånding eller hudkontakt), avhengig av sannsynlig eksponeringsvei for mennesker. Nylige vitenskapelige 

analyser av tilgjengelige opplysninger fra in vivo-undersøkelser av akutt giftighet har vist at stoffer som ikke er giftige 

ved tilførsel gjennom munnen, med stor sikkerhet også kan forventes å ikke være giftige ved opptak gjennom huden. 

Forsøk med eksponering for disse stoffene gjennom hudkontakt gir derfor ikke opplysninger som er viktige for 

sikkerhetsvurderingen. Nr. 8.5 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres for å gi mulighet til å 

avstå fra forsøk med hudkontakt for slike stoffer. 

10) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle 

retningslinjene for anvendelsen av forsøksmetoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i 

denne forordning for formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006. I den forbindelse bør ECHA fullt ut ta hensyn til det 

arbeid som utføres i OECD og i andre relevante forsknings- og ekspertgrupper. 

11) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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, 31. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg VII og VIII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VII skal lyde: 

«8.1. Hudetsing/hudirritasjon 8.1.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og tilgjengelige
opplysninger tilsier at det bør klassifiseres som hudetsende (kategori 1), eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur, eller 

— stoffet er klassifisert som akutt giftig ved opptak gjennom huden (kategori 1), 
eller 

— en undersøkelse av akutt giftighet ved opptak gjennom huden ikke viser tegn på 
hudirritasjon opp til grensedosenivået (2 000 mg/kg kroppsvekt). 

 Dersom resultatene av en av de to undersøkelsene i henhold til nr. 8.1.1 eller 8.1.2 
allerede gjør det mulig å treffe en avgjørende beslutning om klassifiseringen av et 
stoff eller om fravær av potensiell hudirriterende virkning, er det ikke nødvendig å 
foreta den andre undersøkelsen. 

8.1.1.  Hudetsing, in vitro  

8.1.2.  Hudirritasjon, in vitro  

8.2.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon 

8.2.  Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende, noe som medfører klassifisering under 
alvorlig øyeskade (kategori 1), eller 

— stoffet er klassifisert som hudirriterende og tilgjengelige opplysninger tilsier at det 
bør klassifiseres som øyeirriterende (kategori 2), eller 

— stoffet er en sterk syre (pH ≤ 2,0) eller base (pH ≥ 11,5) og tilgjengelige
opplysninger tilsier at det bør klassifiseres under alvorlig øyeskade (kategori 1), 
eller 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur. 

8.2.1.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon, in 
vitro 

8.2.1.  Dersom resultatene av en første in vitro-undersøkelse ikke gjør det mulig å treffe en 
avgjørende beslutning om klassifiseringen av et stoff eller om fravær av potensiell 
øyeirriterende virkning, skal det overveies å utføre (en) andre in vitro-undersøkelse(r) 
for dette endepunktet.» 

2)  Nr. 8.1 og 8.2 i vedlegg VIII skal lyde: 

«8.1. Hudetsing/hudirritasjon 8.1.  Det skal overveies å utføre en in vivo-undersøkelse av hudetsing/hudirritasjon bare 
dersom in vitro-undersøkelsene i henhold til nr. 8.1.1 og 8.1.2 i vedlegg VII ikke kan 
anvendes, eller dersom resultatene av disse undersøkelsene ikke er tilstrekkelige for 
klassifisering og risikovurdering. 

Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffeterensterksyrepHellerbasepHeller ,(11,5 ≤)(2,0 ≥) 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur, eller 
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 — stoffet er klassifisert som akutt giftig ved opptak gjennom huden (kategori 1), 
eller 

— en undersøkelse av akutt giftighet ved opptak gjennom huden ikke viser tegn på 
hudirritasjon opp til grensedosenivået (2 000 mg/kg kroppsvekt). 

8.2.  Alvorlig 
øyeskade/øyeirritasjon 

8.2.  Det skal overveies å utføre en in vivo-undersøkelse av øyeetsing/øyeirritasjon bare 
dersom in vitro-undersøkelsen(e) i henhold til nr. 8.2.1 i vedlegg VII ikke kan 
anvendes, eller dersom resultatene av undersøkelsen(e) ikke er tilstrekkelige for 
klassifisering og risikovurdering. 

Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende, eller 

— stoffeterensterksyrepHellerbasepHeller ,(11,5 ≤)(2,0 ≥) 

— stoffet er selvantennelig i luft eller ved kontakt med vann eller fukt ved 
romtemperatur.» 

3)  Nr. 8.5 i vedlegg VIII skal lyde: 

«8.5.  Akutt giftighet 8.5.  Det er vanligvis ikke nødvendig å foreta undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende. 

 I tillegg til tilførsel gjennom munnen (vedlegg VII nr. 8.5.1) skal opplysningene i nr. 
8.5.2 og 8.5.3 framlegges for minst én annen tilførselsvei for andre stoffer enn gasser. 
Valg av annen tilførselsvei vil avhenge av stoffets art og sannsynlig eksponeringsvei 
for mennesker. Dersom det finnes bare én eksponeringsvei, er det bare denne det er 
nødvendig å framlegge opplysninger om. 

8.5.2.  Ved innånding 8.5.2.  Forsøk med opptak ved innånding er egnet dersom menneskers eksponering via 
innånding er sannsynlig, idet det tas hensyn til stoffets damptrykk og/eller 
sannsynligheten for eksponering for aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse 
som kan innåndes. 

8.5.3.  Gjennom huden 8.5.3.  Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

1)  innånding av stoffet er usannsynlig, og 

2)  hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er sannsynlig, og 

3)  de fysisk-kjemiske og toksikologiske egenskapene tyder på et potensial for 
betydelig absorpsjonshastighet gjennom huden. 

Det er ikke nødvendig å foreta forsøk med opptak gjennom huden dersom 

— stoffet ikke oppfyller kriteriene for klassifisering som akutt giftig eller under 
STOT SE ved tilførsel gjennom munnen, og 

— ingen systemiske virkninger er observert i in vivo-undersøkelser med eksponering 
gjennom huden (f.eks. hudirritasjon, hudsensibilisering) eller, i mangel av en in 
vivo-undersøkelse med tilførsel gjennom munnen, ingen systemiske virkninger 
etter eksponering gjennom huden forventes på grunnlag av metoder som ikke 
innebærer forsøk (f.eks. sammenligninger med stoffer med samme struktur, 
QSAR-modeller).» 

 


