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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/542 

av 22. mars 2017 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger ved å tilføye et vedlegg om harmoniserte opplysninger knyttet til 

reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til 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(1), særlig artikkel 45 nr. 4 og artikkel 53 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For at de skal kunne utføre sine oppgaver trenger organene utpekt i samsvar med artikkel 45 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1272/2008 opplysninger om stoffblandinger som er brakt i omsetning og klassifisert som farlige på grunnlag av sine 

helsevirkninger og fysiske virkninger. Disse opplysningene innsendes til de utpekte organene på nasjonalt plan av 

importører og etterfølgende brukere, og de omfatter vanligvis produktidentifikasjon, fareidentifikasjon, opplysninger om 

sammensetning og toksikologiske opplysninger. Giftinformasjonssentre baserer seg på opplysninger fra disse utpekte 

organene og er noen ganger selv slike organer. 

2) Kommisjonen har foretatt den revisjonen som er fastsatt i artikkel 45 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008, og 

resultatene, som var basert på grundig samråd med eksperter, ble offentliggjort i januar 2012. Revisjonen konkluderte 

med at det er betydelig variasjon i de nåværende meldingssystemene, dataformatene og landspesifikke kravene med 

hensyn til de ønskede opplysningene i medlemsstatene. Dette innebærer at importører og etterfølgende brukere som 

bringer stoffblandinger i omsetning i ulike medlemsstater, må sende inn opplysninger som ofte er like, flere ganger og i 

forskjellige formater. Revisjonen viste også at disse ulikhetene fører til manglende konsekvens i de opplysningene som 

er tilgjengelige for medisinsk personell og offentligheten i tilfeller av forgiftning i forskjellige medlemsstater. 

3) Resultatet av revisjonen ble underbygd av Kommisjonens nytte- og kostnadsanalyse som ble gjennomført i mars 

2015(2), og som bekreftet at harmonisering av de opplysningene som skal innsendes til de utpekte organene, både vil 

føre til betydelige kostnadsbesparelser og bedre reaksjoner ved helseproblemer. 

4) Berørte parter, for eksempel Den europeiske sammenslutning av giftinformasjonssentre og kliniske toksikologer 

(EAPCCT) er blitt rådspurt, særlig innenfor rammen av nytte- og kostnadsanalysen og gjennom en rekke 

arbeidsgrupper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 23.3.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2017 av 7. juli 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 40 av 16.5.2019, s. 24. 

(1) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(2) Undersøkelse for å underbygge harmoniseringen av de opplysningene som skal sendes til giftinformasjonssentre, i samsvar med artikkel 45 

i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen) av 3.3.2015. 
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5) Det er derfor hensiktsmessig å harmonisere de opplysningene som de utpekte organene skal motta fra importører og 

etterfølgende brukere, samt å fastsette et format for innsending av opplysningene. 

6) Det er nødvendig å angi nærmere hvilke opplysninger som skal innsendes til et utpekt organ. Dette omfatter 

opplysninger om identifikasjon av stoffblandingen og av innsenderen, fareidentifikasjon og stoffblandingens 

bestanddeler. I og med at stoffblandingenes sammensetning ofte gjennomgår hyppige små endringer med liten eller 

ingen innvirkning på reaksjonene i helsemessige nødssituasjoner, vil det være uforholdsmessig å kreve opplysninger om 

stoffblandingens bestanddeler i nøyaktige prosentandeler. Alternativt kan det derfor angis konsentrasjonsområder for 

stoffblandingens bestanddeler. Størrelsen på disse områdene bør fastsettes på grunnlag av hvilke helsevirkninger og 

fysiske virkninger stoffblandingens bestanddeler har og hvor relevante opplysningene er for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner. 

7) Ettersom stoffblandinger som er klassifisert som farlige, også kan inneholde ikke-klassifiserte bestanddeler som likevel 

kan ha skadevirkninger etter utilsiktet bruk (f.eks. etter inntak), bør de utpekte organene ha tilgang til opplysninger om 

sistnevnte bestanddeler dersom det er nødvendig for å kunne utforme forebyggende eller behandlende tiltak. 

8) Formatet for innsending av opplysninger bør harmoniseres for å gjøre det mulig for importører og etterfølgende brukere 

som driver virksomhet i forskjellige medlemsstater, å bruke samme opplysninger eller samme format for innsending i 

forskjellige medlemsstater. Opplysningene bør innsendes elektronisk i et harmonisert XML-format som vedlikeholdes 

av Det europeiske kjemikaliebyrå og gjøres tilgjengelig vederlagsfritt. 

9) For å gjøre det enklere å utveksle opplysninger om planlagt bruk av en stoffblanding og underbygge den statistiske 

analysen av tilhørende tilfeller av forgiftning, bør Det europeiske kjemikaliebyrå utarbeide et europeisk produkt-

kategoriseringssystem som kan brukes ved innsending av opplysninger. 

10) Ifølge Kommisjonens nytte- og kostnadsanalyse har giftinformasjonssentre og andre utpekte organer rapportert om 

problemer med korrekt identifisering av den aktuelle stoffblandingen i inntil 40 % av anropene de mottar. Dette kan føre 

til unødvendig overbehandling av pasienter og sykehusinnleggelse av forsiktighetshensyn. Som et ledd i 

harmoniseringen av opplysningene er det derfor nødvendig å kreve at en stoffblanding identifiseres ved hjelp av en 

entydig alfanumerisk kode (entydig formelidentifikasjon) som festes på etiketten. 

11) De fleste anrop til giftinformasjonssentre og andre utpekte organer gjelder utilsiktet eksponering for farlige 

stoffblandinger som brukes av forbrukere, og i mindre omfang av yrkesbrukere. Bare et lite antall anrop gjelder 

stoffblandinger til industriell bruk, som brukes i industrianlegg. Dessuten er det på industrianlegg vanligvis større 

kunnskap om stoffblandinger som brukes, og medisinsk behandling er allment tilgjengelig. Derfor bør det tillates at 

importører og etterfølgende brukere av stoffblandinger til industriell bruk oppfyller begrensede opplysningskrav. 

12) For å fordele det nødvendige arbeidet med å tilpasse formatet for innsending av opplysninger og prioritere der det er 

mest behov for opplysningene, anses det rimelig og forholdsmessig å fastsette en trinnvis anvendelse av de nye 

opplysningskravene som er fastsatt i denne forordning, avhengig av hvordan stoffblandingen skal brukes. 

13) For å sikre en smidig overgang og unngå uforholdsmessige kostnader bør opplysningene som innsendes til de utpekte 

organene før anvendelsesdatoen for denne forordning, fortsatt være gyldige i et visst tidsrom etter at denne forordning 

får anvendelse. Dersom det i mellomtiden forekommer vesentlige endringer i stoffblandingens sammensetning, 

produktidentifikasjon eller toksikologi, bør det imidlertid kreves at ajourførte opplysninger innsendes i henhold til denne 

forordning. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 54 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 25 skal nytt nr. 7 lyde: 

«7. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon, skal den angis på etiketten i 

samsvar med bestemmelsene i del A nr. 5 i nevnte vedlegg.» 

2) Vedlegg VIII tilføyes som angitt i vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VIII 

Harmoniserte opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende tiltak 

DEL A 

GENERELLE KRAV 

1. Anvendelse 

1.1. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til bruk for forbrukere, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2020. 

1.2. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til yrkesmessig bruk, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2021. 

1.3. Importører og etterfølgende brukere som bringer i omsetning stoffblandinger til industriell bruk, som definert i del A 

nr. 2.4 i dette vedlegg, skal oppfylle kravene i dette vedlegg fra 1. januar 2024. 

1.4. Importører og etterfølgende brukere som har framlagt opplysninger om farlige stoffblandinger for et organ som er utpekt i 

samsvar med artikkel 45 nr. 1, før anvendelsesdatoene nevnt i nr. 1.1, 1.2 og 1.3, og som ikke er i samsvar med dette 

vedlegg, skal ikke være pålagt å oppfylle kravene i dette vedlegg for disse stoffblandingene før 1. januar 2025. 

1.5. Som unntak fra nr. 1.4 skal importører og etterfølgende brukere, dersom en av endringene beskrevet i del B nr. 4.1 i dette 

vedlegg inntreffer før 1. januar 2025, oppfylle kravene i dette vedlegg før nevnte stoffblanding som endret, bringes i 

omsetning. 

2. Formål, definisjoner og virkeområde 

2.1. I dette vedlegg beskrives de kravene som importører og etterfølgende brukere som bringer stoffblandinger i omsetning, 

heretter kalt «innsendere», skal oppfylle med hensyn til innsending av opplysninger, slik at de utpekte organene får 

tilgang til opplysningene og kan utføre de oppgavene de har ansvar for i henhold til artikkel 45. 

2.2. Dette vedlegg gjelder ikke for stoffblandinger beregnet på vitenskapelig forskning og utvikling eller på stoffblandinger 

beregnet på produkt- og prosessorientert forskning og utvikling som definert i artikkel 3 nr. 22 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Dette vedlegg gjelder ikke for stoffblandinger som er klassifisert bare som én eller flere av følgende farer: 

1) Gasser under trykk. 

2) Eksplosive varer (ustabile eksplosive varer og gruppe 1.1–1.6). 

2.3. Når det gjelder stoffblandinger som bringes i omsetning bare til industriell bruk, kan innsenderne velge en begrenset 

innsending av opplysninger som et alternativ til de generelle kravene til innsending, i samsvar med nr. 5.3 i denne del og 

nr. 3.1.1 i del B, forutsatt at det raskt gis tilgang til ytterligere opplysninger om produktet i samsvar med nr. 1.3 i del B. 

2.4. I dette vedlegg menes med 

1) «stoffblanding til bruk for forbrukere» en stoffblanding som er beregnet på å brukes av forbrukere, 

2) «stoffblanding til yrkesmessig bruk» en stoffblanding som er beregnet på å brukes av yrkesbrukere, men ikke i 

industrianlegg, 

3) «stoffblanding til industriell bruk» en stoffblanding som er beregnet på å brukes bare i industrianlegg. 

Dersom stoffblandinger har flere enn ett bruksområde, skal kravene for alle relevante kategorier være oppfylt.  
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3. Krav til innsending av opplysninger 

3.1. Før stoffblandinger bringes i omsetning skal innsenderne sende inn opplysninger om stoffblandinger som er klassifisert 

som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske virkninger, til de organene som er utpekt i henhold til 

artikkel 45 nr. 1 (heretter kalt «utpekte organer»), i den eller de medlemsstatene der stoffblandingen bringes i omsetning. 

Innsendingen skal inneholde opplysningene fastsatt i del B. Opplysningene skal innsendes elektronisk i et XML-format 

som Byrået stiller til rådighet vederlagsfritt. 

3.2. Dersom et utpekt organ etter å ha mottatt en innsending i henhold til nr. 3.1 inngir en begrunnet anmodning til 

innsenderen om at ytterligere opplysninger eller klargjøring er nødvendig for at nevnte utpekte organ kan utføre de 

oppgavene som det har ansvar for i henhold til artikkel 45, skal innsenderen framlegge de nødvendige opplysningene eller 

den nødvendige klargjøringen uten unødig opphold. 

3.3. Innsendingen skal være på det eller de offisielle språkene i den eller de medlemsstatene der stoffblandingen bringes i 

omsetning, med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. 

3.4. Den planlagte bruken av stoffblandingen skal beskrives i samsvar med et harmonisert produktkategoriseringssystem som 

Byrået stiller til rådighet. 

3.5. Innsendingen skal ajourføres uten unødig opphold når vilkårene fastsatt i del B nr. 4.1 er oppfylt. 

4. Gruppeinnsending 

4.1. Én enkelt innsending, heretter kalt «gruppeinnsending», kan innleveres for flere enn én stoffblanding dersom alle 

stoffblandingene i en gruppe har samme klassifisering av helsefare og fysiske farer og tilhører samme produktkategori 

som nevnt i nr. 3.4. 

4.2. Gruppeinnsending skal være tillatt bare når alle stoffblandinger i gruppen inneholder samme bestanddeler (som angitt i 

del B nr. 3.2), og det angitte konsentrasjonsområdet for hver av bestanddelene er likt for alle stoffblandinger (som fastsatt 

i del B nr. 3.4). 

4.3. Som unntak fra nr. 4.2 skal gruppeinnsending være tillatt også dersom forskjellen i sammensetningen mellom forskjellige 

stoffblandinger i gruppen bare gjelder parfyme eller duftstoffer, forutsatt at den samlede konsentrasjonen av parfyme og 

duftstoffer i hver stoffblanding ikke overstiger 5 %. 

4.4. Ved gruppeinnsending skal de opplysningene som kreves i del B, framlegges for hver av de stoffblandingene som inngår i 

gruppen, der det er relevant. 

5. Entydig formelidentifikasjon (UFI) 

5.1. Innsenderen skal opprette en entydig formelidentifikasjon, heretter kalt UFI, ved hjelp av elektroniske midler som stilles 

til rådighet av Byrået. UFI-koden er en entydig alfanumerisk kode som på en utvetydig måte knytter de innsendte 

opplysningene om sammensetningen av en stoffblanding eller en gruppe stoffblandinger til en bestemt stoffblanding eller 

gruppe stoffblandinger. Tildelingen av en UFI-kode er gratis. 

En ny UFI-kode skal opprettes når en endring i sammensetningen av en stoffblanding eller en gruppe stoffblandinger 

oppfyller ett eller flere av vilkårene nevnt i del B nr. 4.1 fjerde strekpunkt bokstav a), b) og c). 

Som unntak fra annet ledd skal en ny UFI-kode ikke være påkrevd for stoffblandinger i en gruppeinnsending som 

inneholder parfymer eller duftstoffer, forutsatt at endringen i sammensetningen bare gjelder disse parfymene eller 

duftstoffene eller tilsetting av nye parfymer eller duftstoffer. 

5.2. Innsenderen skal trykke eller påføre UFI-koden på etiketten til en farlig stoffblanding. UFI-koden skal innledes med 

bokstavordet «UFI» med store bokstaver og skal være godt synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.  
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5.3. Som unntak fra nr. 5.2 kan UFI-koden når det gjelder farlige stoffblandinger til industriell bruk og stoffblandinger som 

ikke er emballert, alternativt angis i sikkerhetsdatabladet. 

6. Formater og faglig bistand ved innsending av opplysninger 

6.1. Byrået skal opprette, vedlikeholde og ajourføre UFI-generatoren, XML-formatene for innsending av opplysninger og et 

harmonisert produktkategoriseringssystem og gjøre dem tilgjengelige vederlagsfritt på sitt nettsted. 

6.2. Byrået skal sørge for teknisk og vitenskapelig veiledning, faglig bistand og verktøy som letter innsendingen av 

opplysninger. 

DEL B 

OPPLYSNINGER SOM SKAL SENDES INN 

1. Identifikasjon av stoffblandingen og av innsenderen 

1.1. Stoffblandingens produktidentifikasjon 

Produktidentifikasjonen skal angis samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a). 

Stoffblandingens fullstendige handelsnavn skal angis, herunder, dersom det er relevant, varenavn, produktnavn og navn 

på varianter slik de forekommer på etiketten, uten forkortelser og slik at det spesifikt kan identifiseres. 

I tillegg skal UFI-koden tas med i innsendingen. 

1.2. Opplysninger om innsenderen 

Innsenderens navn, fullstendige adresse, telefonnummer og e-postadresse skal angis. Disse opplysningene skal være i 

samsvar med dataene på etiketten, i samsvar med artikkel 17 nr. 1 bokstav a). 

1.3. Telefonnummer og e-postadresse for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet 

Ved en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3 skal et telefonnummer og en e-postadresse angis for rask 

tilgang til ytterligere opplysninger, slik at utpekte organer i nødssituasjoner raskt kan få tilgang til detaljerte 

tilleggsopplysninger om produktet på det språket som er fastsatt i del A nr. 3.3. Telefonnummeret skal være tilgjengelig 

døgnet rundt, sju dager i uken. 

2. Fareidentifikasjon og tilleggsopplysninger 

I dette avsnitt beskrives kravene til opplysninger om stoffblandingens helsefare og fysiske farer og nødvendige 

advarsler forbundet med de nevnte farene samt tilleggsopplysninger som skal tas med i en innsending. 

2.1. Stoffblandingens klassifisering 

Klassifiseringen av stoffblandingens helsefare og fysiske farer (fareklasse og farekategori) skal foretas i samsvar med 

klassifiseringsreglene i vedlegg I. 

2.2. Merkingselementer 

Følgende merkingselementer som kreves i samsvar med artikkel 17, skal angis dersom det er relevant: 

— Koder for farepiktogrammer (vedlegg V).  



Nr. 62/316 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

 

— Varselord. 

— Koder for faresetninger (vedlegg III, herunder supplerende fareopplysninger). 

— Koder for sikkerhetssetninger. 

2.3. Toksikologiske opplysninger 

Innsendingen skal inneholde opplysninger om de toksikologiske virkningene av stoffblandingen eller dens bestanddeler 

som kreves i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet for stoffblandingen, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

2.4. Tilleggsopplysninger 

Følgende tilleggsopplysninger skal gis: 

— Type(r) og størrelse(r) av emballasje som brukes til å bringe stoffblandingen i omsetning med sikte på bruk for 

forbrukere eller yrkesmessig bruk. 

— Stoffblandingens farge(r) og fysiske tilstand, som levert. 

— pH-verdi, der det er relevant. 

— Produktkategorisering (se del A nr. 3.4). 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell, eller en kombinasjon av disse tre). 

3. Opplysninger om stoffblandingens bestanddeler 

3.1. Generelle krav 

Den kjemiske identiteten til og konsentrasjonen av bestanddelene i stoffblandingen skal angis i innsendingen i samsvar 

med nr. 3.2, 3.3 og 3.4. 

Bestanddeler som ikke forekommer i en stoffblanding, skal ikke tas med. 

Som unntak fra annet ledd skal parfyme eller duftstoffer i stoffblandinger være til stede i minst én av stoffblandingene i 

en gruppeinnsending. 

Ved gruppeinnsendinger der parfyme eller duftstoffer varierer mellom stoffblandingene i gruppen, skal det framlegges 

en liste over stoffblandingene og parfymene eller duftstoffene i disse, herunder deres klassifisering. 

3.1.1. Krav til stoffblandinger til industriell bruk 

Når det gjelder en begrenset innsending som fastsatt i del A nr. 2.3, kan de opplysningene som skal sendes inn om 

sammensetningen av en stoffblanding til industriell bruk, begrenses til opplysningene i sikkerhetsdatabladet i samsvar 

med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006, forutsatt at tilleggsopplysninger om bestanddelene på anmodning 

raskt er tilgjengelige i nødssituasjoner i samsvar med nr. 1.3. 

3.2. Stoffblandingens bestanddeler 

3.2.1. Stoffer 

Produktidentifikasjonen for de stoffene som er identifisert i samsvar med nr. 3.3, skal angis i samsvar med artikkel 18 

nr. 2. Et INCI-navn, et fargeindeksnavn eller en annen internasjonal kjemisk betegnelse kan imidlertid brukes, forutsatt 

at den kjemiske betegnelsen er velkjent og utvetydig fastsetter stoffets identitet. Den kjemiske betegnelsen for stoffer 

som en alternativ kjemisk betegnelse er blitt tillatt for i samsvar med artikkel 24, skal også angis.  
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3.2.2. Stoffblanding i stoffblanding 

Når en stoffblanding brukes i sammensetningen av en annen stoffblanding som bringes i omsetning, kalles den første 

stoffblandingen en stoffblanding i stoffblandingen (heretter kalt MIM, «mixture in mixture»). 

Opplysninger om de stoffene som inngår i en MIM, skal gis i samsvar med kriteriene i nr. 3.2.1, med mindre 

innsenderen ikke har tilgang til opplysninger om den fullstendige sammensetningen av MIM. I sistnevnte tilfelle skal 

opplysninger i samsvar med nr. 3 om kjente bestanddeler i stoffblandingen angis, og MIM skal identifiseres ved hjelp av 

produktidentifikasjonen i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a), sammen med konsentrasjonen og UFI-koden, 

dersom denne foreligger. Dersom det ikke finnes noen UFI-kode, skal sikkerhetsdatabladet for MIM framlegges, i 

tillegg til navnet, e-postadressen og telefonnummeret til MIM-leverandøren. 

3.2.3. Generisk produktidentifikasjon 

Som unntak fra nr. 3.2.1 og 3.2.2 kan den generiske produktidentifikasjonen «parfyme», «duftstoffer» eller 

«fargestoffer» brukes for bestanddeler i stoffblandingen som utelukkende brukes til å tilsette parfyme, duftstoffer eller 

farge, dersom følgende vilkår er oppfylt: 

— Stoffblandingens bestanddeler er ikke klassifisert som noen helsefare. 

— Konsentrasjonen av stoffblandingens bestanddeler som er angitt ved hjelp av en bestemt generisk produktidentifi-

kasjon, overstiger til sammen ikke 

a) 5 % av mengden av parfyme og duftstoffer, og 

b) 25 % av mengden av fargestoffer. 

3.3. Bestanddeler i stoffblandingen som er omfattet av krav til innsending 

Følgende bestanddeler (stoffer og MIM) i en stoffblanding skal angis: 

1) Bestanddeler i stoffblandingen som er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske 

virkninger, som 

— forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 0,1 %, 

— er identifisert, selv i konsentrasjoner som er lavere enn 0,1 %, med mindre innsenderen kan dokumentere at 

disse bestanddelene er irrelevante med hensyn til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende 

tiltak. 

2) Bestanddeler i stoffblandingen som ikke er klassifisert som farlige på grunnlag av sine helsevirkninger eller fysiske 

virkninger, og som er identifisert og forekommer i konsentrasjoner som er lik eller høyere enn 1 %. 

3.4. Konsentrasjon og konsentrasjonsområder for stoffblandingens bestanddeler 

Innsenderne skal framlegge opplysningene fastsatt i nr. 3.4.1 og 3.4.2 med hensyn til den konsentrasjonen av stoff-

blandingens bestanddeler (stoffer og MIM) som er identifisert i samsvar med nr. 3.3. 

3.4.1. Farlige bestanddeler av vesentlig betydning for reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner og forebyggende tiltak 

Når stoffblandingens bestanddeler klassifiseres i samsvar med denne forordning i minst én av farekategoriene oppført 

nedenfor, skal konsentrasjonen i en stoffblanding uttrykkes som nøyaktige prosentandeler i synkende rekkefølge etter 

masse eller volum: 

— Akutt giftighet, kategori 1, 2 eller 3. 

— Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering, kategori 1 eller 2. 

— Giftvirkning på bestemte organer — gjentatt eksponering, kategori 1 eller 2. 

— Hudetsing, kategori 1, 1A, 1B eller 1C. 

— Alvorlig øyeskade, kategori 1. 
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Som et alternativ til å angi konsentrasjoner som nøyaktige prosentandeler, kan konsentrasjonsområder i samsvar med 

tabell 1 brukes. 

Tabell 1 

Konsentrasjonsområder som gjelder for farlige bestanddeler av vesentlig betydning for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner (stoffer eller MIM) 

Konsentrasjonsområde for den farlige bestanddelen i 

stoffblandingen (%) 

Største tillatte konsentrasjonsområde som skal brukes ved innsending 

av opplysninger 

≥ 25 – < 100 5 prosentpoeng 

≥ 10 – < 25 3 prosentpoeng 

≥ 1 – < 10 1 prosentpoeng 

≥ 0,1 – < 1 0,3 prosentpoeng 

> 0 – < 0,1 0,1 prosentpoeng 

3.4.2. Andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er klassifisert som farlige 

Konsentrasjonen av farlige bestanddeler i en stoffblanding som ikke er klassifisert i en av de farekategoriene som er 

oppført i nr. 3.4.1, og av de identifiserte bestanddelene som ikke er klassifisert som farlige, skal i samsvar med tabell 2 

uttrykkes som prosentområder i synkende rekkefølge etter masse eller volum. Alternativt kan nøyaktige prosentandeler 

angis. 

Som unntak fra første ledd skal innsenderne ikke pålegges å framlegge opplysninger om konsentrasjon for parfyme eller 

duftstoffer som ikke er klassifisert, eller som bare er klassifisert som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B eller 

giftige ved aspirasjon, forutsatt at den samlede konsentrasjonen ikke overstiger 5 %. 

Tabell 2 

Konsentrasjonsområder som gjelder for andre farlige bestanddeler og bestanddeler som ikke er klassifisert som 

farlige (stoffer eller MIM) 

Konsentrasjonsområde for bestanddelen i stoffblandingen 

(%) 

Største tillatte konsentrasjonsområde som skal brukes ved innsending 

av opplysninger 

≥ 25 – < 100 20 prosentpoeng 

≥ 10 – < 25 10 prosentpoeng 

≥ 1 – < 10 3 prosentpoeng 

> 0 – < 1 1 prosentpoeng 

3.5. Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og MIM) 

Klassifiseringen av en stoffblandings bestanddeler når det gjelder helsefarer og fysiske farer (fareklasser, farekategorier 

og faresetninger) skal angis. Dette omfatter klassifiseringen av minst alle stoffer som er nevnt i nr. 3.2.1 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 om krav til utarbeiding av sikkerhetsdatablader. Alternativt, når det gjelder en MIM, 

kreves bare klassifisering når det gjelder helsefarer og fysiske farer.  
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4. Innsending av ajourførte opplysninger 

4.1. Dersom en av følgende endringer gjelder for en stoffblanding i en individuell innsending eller gruppeinnsending, skal 

innsenderne sende inn ajourførte opplysninger før den endrede stoffblandingen bringes i omsetning: 

— Stoffblandingens produktidentifikasjon (herunder UFI-kode) er endret. 

— Klassifiseringen av stoffblandingens helsefarer eller fysiske farer er endret. 

— Det foreligger nye relevante toksikologiske opplysninger som kreves i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet, om 

stoffblandingens eller bestanddelenes farlige egenskaper. 

— En endring i sammensetningen av stoffblandingen oppfyller ett av følgende vilkår: 

a) En eller flere av bestanddelene i den stoffblandingen som skal angis i samsvar med nr. 3.3, tilsettes, skiftes ut 

eller fjernes. 

b) Konsentrasjonen av en bestanddel i stoffblandingen endres ut over det konsentrasjonsområdet som ble angitt i 

den opprinnelige innsendingen. 

c) Den nøyaktige konsentrasjonen av en bestanddel ble framlagt i samsvar med nr. 3.4.1 eller 3.4.2, og nevnte 

konsentrasjon endres ut over de grensene som er angitt i tabell 3. 

Tabell 3 

Endringer i konsentrasjonen av bestanddeler som krever innsending av ajourførte opplysninger 

Nøyaktig konsentrasjon av bestanddelen i stoffblandingen (%) 
Endringer (±) i bestanddelens opprinnelige konsentrasjon som 

krever innsending av ajourførte opplysninger 

> 25 – ≤ 100 5 % 

> 10 – ≤ 25 10 % 

> 2,5 – ≤ 10 20 % 

≤ 2,5 30 % 

Når duftstoffer eller parfyme i en gruppeinnsending endres, skal listen over stoffblandinger og duftstoffer eller parfyme 

i disse blandingene som påkrevd i nr. 3.1, ajourføres. 

4.2. Innholdet i innsendingen av ajourførte opplysninger 

De ajourførte opplysningene skal omfatte en revidert utgave av den tidligere innsendingen som inneholder de nye 

opplysningene som beskrevet i nr. 4.1. 

DEL C 

INNSENDINGSFORMAT 

1.1. Innsendingsformat 

Innsendingen av opplysninger til utpekte organer i samsvar med artikkel 45 skal være i et format som Byrået stiller til 

rådighet. Innsendingsformatet skal omfatte følgende: 
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1.2. Identifikasjon av stoffblandingen og innsenderen 

Produktidentifikasjon 

— Produktets fullstendige handelsnavn (ved gruppeinnsending skal all produktidentifikasjon oppføres) 

— Andre navn, synonymer 

— Entydig formelidentifikasjon (UFI) 

— Annen identifikasjon (godkjenningsnummer, selskapets produktkoder) 

Kontaktopplysninger for innsenderen 

— Navn 

— Fullstendig adresse 

— Telefonnummer 

— E-postadresse 

Kontaktopplysninger for rask tilgang til tilleggsopplysninger om produktet (døgnet rundt, sju dager i uken). Bare for 

begrenset innsending 

— Navn 

— Telefonnummer (døgnet rundt, sju dager i uken) 

— E-postadresse 

1.3. Klassifisering av stoffblandingen, merkingselementer og toksikologi 

Klassifisering av stoffblandingen og merkingselementer 

— Fareklasse og farekategori 

— Koder for farepiktogrammer (vedlegg V) 

— Varselord 

— Koder for faresetninger, herunder koder for supplerende fareopplysninger (vedlegg III) 

— Koder for sikkerhetssetninger (vedlegg IV) 

Toksikologiske opplysninger 

— Beskrivelse av stoffblandingens eller bestanddelenes giftighet (som påkrevd i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet i 

samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006) 

Tilleggsopplysninger om stoffblandingen 

— Farge 

— pH-verdi (der det er relevant) 

— Fysisk tilstand 

— Emballasje (type og størrelse) 

— Beregnet bruk (produktkategoriseringskode) 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell) 
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1.4. Produktidentifikasjon av stoffblandingens bestanddeler 

Produktidentifikasjon av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og stoffblandinger i stoffblandinger der det er relevant) 

— Bestanddelenes kjemiske betegnelse / handelsnavn 

— CAS-nummer (der det er relevant) 

— EF-nummer (der det er relevant) 

— UFI-kode (der det er relevant) 

Konsentrasjon og konsentrasjonsområder for stoffblandingens bestanddeler 

— Nøyaktig konsentrasjon eller konsentrasjonsområde 

Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler (stoffer og MIM) 

— Fareklasse (der det er relevant) 

— Ytterligere identifikasjon (der det er relevant for reaksjonen ved helseproblemer) 

Liste i samsvar med del B nr. 3.1 fjerde ledd (der det er relevant)» 

 __________  


