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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1881 

av 3. desember 2018 

om endring av vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) for å ta hensyn til nanoformer av stoffer(*) 

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 131, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter bestemte registreringsoppgaver og -forpliktelser for framstillere, importører og 

etterfølgende brukere som innebærer at de skal framskaffe data om stoffene de framstiller, importerer eller bruker, for å 

vurdere risikoer knyttet til disse stoffene og utarbeide og anbefale egnede risikohåndteringstiltak. 

2) Kommisjonsmeldingen om den andre gjennomgåelsen av regelverket om nanomaterialer(2) konkluderte med at 

forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter den best mulige rammen for risikohåndtering av nanomaterialer når de 

forekommer som former av stoffer eller stoffblandinger, men at det er nødvendig med mer spesifikke krav innenfor 

rammen. 

3) Kommisjonen har utført en konsekvensanalyse(3) og konkluderte videre med at det er nødvendig å presisere registre-

ringsoppgavene og -forpliktelsene i forbindelse med nanomaterialer. For formålene i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør 

begrepet nanoform defineres på grunnlag av kommisjonsrekommandasjon av 18. oktober 2011 om definisjonen av 

nanomateriale. 

4) Nanoformer kan ha særskilte toksikologiske profiler og eksponeringsmønstre og derfor kreve særskilt risikovurdering 

og egnede risikohåndteringstiltak. 

5) Uten minstestandardinformasjonen i den tekniske dokumentasjonen og rapporten om kjemikaliesikkerhet som spesifikt 

omhandler nanoformer, er det ikke mulig å fastslå om de potensielle risikoene er vurdert på en tilfredsstillende måte. 

Presiseringer av krav til registrering av stoffer med nanoformer og tilhørende forpliktelser for etterfølgende brukere bør 

inngå i vedlegg I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Dette bør sikre en tydelig og effektiv gjennomføring 

til en forholdsmessig pris, som sikrer et høyt vernenivå for menneskers helse og miljøet uten negativ påvirkning på 

innovasjon og konkurranseevne. De vedtatte endringene for nanoformer bør ikke berøre utførelsen og dokumentasjonen 

av risikovurdering av andre former av det registrerte stoffet, med mindre nanoformer implisitt inngår i vurderingen.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 4.12.2018, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2019 av 29. mars 2019 

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) KOM(2012) 572 endelig utgave. 

(3) Konsekvensanalyse av mulige endringer av vedleggene til REACH knyttet til nanomaterialer [SWD(2018)474]. 
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6) Framstillere og importører bør vurdere og eventuelt framskaffe de nødvendige opplysningene og dokumentere i 

rapporten om kjemikaliesikkerhet at risikoene forbundet med de identifiserte bruksområdene for stoffet med nanoformer 

som de framstiller eller importerer, kontrolleres på en tilfredsstillende måte. For å sikre klarhet bør rapporten om 

kjemikaliesikkerhet beskrive om og i så fall hvilke ulike nanoformer som omfattes av vurderingen, og hvordan 

opplysningene er satt sammen i rapporten. Bruk kan endre stoffets nanoformer, slik at en nanoform kan endres til en 

annen form, eller det kan bli skapt en ny nanoform. Etterfølgende brukere bør formidle disse opplysningene oppover i 

forsyningskjeden for å sikre at bruken er tilstrekkelig dekket i registreringsdokumentasjonen til framstilleren eller 

importøren, eller alternativt sørge for at deres egen rapport om kjemikaliesikkerhet dekker den spesifikke bruken. 

7) Ettersom de fleste nanomaterialer forventes å være nanoformer av innfasingsstoffer, bør vilkårene for kravene om å 

framskaffe nye toksikologiske og økotoksikologiske opplysninger om innfasingsstoffer i små mengder utdypes for å 

sikre at vurderingskriteriene også er basert på de forventede egenskapene hos nanoformene. Ettersom eksisterende 

kvalitative eller kvantitative strukturaktivitetsrelasjoner (QSAR) og andre verktøyer ennå ikke gjør det mulig å 

prioritere, bør opplysninger om uløselighet brukes som et surrogat for potensielle toksikologiske og økotoksikologiske 

aspekter ved nanoformer av et stoff. 

8) For nanoformer bør det i forbindelse med stoffidentifikasjonen framlegges spesifikke minimumsopplysninger om 

karakterisering som en del av opplysningene om sammensetning. En nanoforms partikkelstørrelse, form og overflate-

egenskaper kan påvirke dens toksikologiske eller økotoksikologiske profil, eksponeringsegenskaper samt atferd i 

miljøet. 

9) Av gjennomførbarhets- og forholdsmessighetshensyn bør det være mulig å samle nanoformer med lignende egenskaper 

i grupper av lignende nanoformer. Karakteriseringen av de ulike nanoformene i gruppene av lignende nanoformer bør 

angis i verdiintervaller som tydelig definerer grensene for gruppen av nanoformer. Når grupper av lignende nanoformer 

defineres, bør det godtgjøres at en variasjon innenfor disse grensene ikke berører fare-, eksponerings- og risikovur-

deringen av de enkelte nanoformene i gruppen av lignende nanoformer. 

10) Ved påvisning av sikkerhet bør registranten vurdere alle ulike nanoformer som omfattes av registreringen. Tilsvarende 

bør opplysninger om framstilling, bruk og eksponering for de ulike nanoformene framlegges separat for å vise at de er 

trygge å bruke. Dersom en gruppe av lignende nanoformer er definert, kan den brukes til å dokumentere disse opplys-

ningene i fellesskap for nanoformene i gruppen. 

11) Nanoformer eller grupper av nanoformer, dersom slike er definert, bør identifiseres i den felles framleggingen med de 

samme karakteriseringsprinsippene for nanoformer, og nanoformene som er identifisert i de enkelte registreringene, skal 

knyttes til de relevante opplysningene i den felles framleggingen. 

12) For å muliggjøre en tilfredsstillende vurdering av relevansen av alle fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksi-

kologiske opplysninger om de ulike nanoformene bør analysestoffet være tilstrekkelig karakterisert. Av samme årsak 

bør forsøksvilkårene dokumenteres, en vitenskapelig begrunnelse gis for relevansen og egnetheten av analysestoffet som 

er brukt, og dokumentasjon framlegges om relevansen og egnetheten av opplysningene om de ulike nanoformene som er 

innhentet på andre måter enn gjennom forsøk. 

13) Oppløsningshastigheten i vann samt i relevante biologiske medier og miljømedier bør alltid vurderes for nanoformer, 

ettersom den gir viktige utfyllende opplysninger om vannløselighet som en grunnleggende fysisk-kjemisk egenskap hos 

nanoformer som kan bestemme tilnærmingen ved risikovurdering og i forsøk. 

14) Fordelingskoeffisienten i oktanol/vann brukes vanligvis som erstatning for adsorpsjon eller akkumulering, men kan ofte 

ikke brukes for nanoformer. I disse tilfellene bør det i stedet vurderes å undersøke dispersjonsstabiliteten i de ulike 

relevante forsøksmediene som i betydelig grad påvirker disse endepunktene, samt å ta hensyn til eventuelle overslag 

over eksponeringen for nanoformer. 

15) Visse fysisk-kjemiske egenskaper, for eksempel vannløselighet eller fordelingskoeffisient i oktanol/vann, brukes som 

inndata i veletablerte QSAR-modeller og andre prognosemodeller som kan brukes for å tilpasse noen av opplysnings-

kravene. Ettersom de underliggende antakelsene kanskje ikke alltid gjelder for nanomaterialer, bør bruk av slike tilpas-

ninger for nanoformer begrunnes vitenskapelig. I særlige tilfeller kan løsningshastigheten i de relevante forsøksmediene 

brukes i stedet.  
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16) For å muliggjøre effektiv vurdering av potensiell eksponering for inhalerbare nanoformer, særlig på arbeidsplasser, bør 

opplysninger om støvdanning framlegges for de ulike nanoformene. 

17) De særlige egenskapene til en nanoform kan noen ganger forhindre dem i å bli tatt opp gjennom celleveggen hos 

bakterier, noe som gjør in vitro-genmutasjonsundersøkelsen av bakterier (AMES-test B.13–14, OECD TG 471) uhen-

siktsmessig. For å sikre at den trinnvise strategien for arvestoffskadelighet fortsatt kan gjennomføres også i slike 

tilfeller, bør én eller flere andre in vitro-undersøkelser av arvestoffskadelighet i pattedyrceller eller andre internasjonalt 

anerkjente in vitro-metoder framlegges i slike tilfeller, også for stoffer som forekommer i små mengder. 

18) Selv om det kreves testing av akutt giftighet for de minste mengdene ved opptak gjennom munnen, anses innånding som 

en mer hensiktsmessig eksponeringsvei for nanoformer, og forsøk med innånding bør kreves i stedet, med mindre det er 

usannsynlig at mennesker vil bli eksponert. 

19) Når opplysninger om giftighet ved gjentatt dose over kort tid og subkronisk giftighet ved innånding framskaffes, bør 

forsøk med en nanoform alltid omfatte histopatologisk bestemmelse av hjerne- og lungevev samt undersøkelse av 

bronkialalveolar utskyllingsvæske, kinetikk og en passende restitusjonsperiode i tråd med OECDs tekniske 

retningslinjer. 

20) Med mindre nanoformen oppløses hurtig når den har kommet inn i organismen, kan fordelingen av en nanoform i 

kroppen påvirke den toksikologiske profilen sammenlignet med andre former av det samme stoffet. Når det er 

nødvendig å vurdere en nanoforms kjemikaliesikkerhet, bør en vurdering av nanoformens toksikokinetiske oppførsel 

derfor være tilgjengelig. Dette bør gjøre det mulig å utarbeide en effektiv forsøksstrategi eller tilpasse en slik til stoffer 

med nanoformer, med sikte på å begrense dyreforsøk til et minimum. Dersom det er relevant, bør registranten foreslå en 

undersøkelse som utfyller innsamlingen av eksisterende toksikokinetiske opplysninger, eller Det europeiske 

kjemikaliebyrå («Byrået») kan kreve en slik undersøkelse i samsvar med artikkel 40 eller 41 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

21) En rekke spesifikke fysisk-kjemiske egenskaper utover dem som brukes til å identifisere de ulike nanoformene, kan 

anses som relevante for den vitenskapelige forståelsen av faren ved og eksponeringen for et nanomateriale. De 

nødvendige parametrene avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Av gjennomførbarhets- og forholdsmes-

sighetshensyn bør bare registranter av stoffer (herunder nanoformer) som bringes i omsetning i større mengder enn  

10 tonn per år, være forpliktet til å uttrykkelig vurdere slike ytterligere opplysninger i tilfeller der andre partikkelegen-

skaper i betydelig grad påvirker faren ved eller eksponeringen for disse nanoformene. 

22) Ved tilpasning av standardkravene til forsøk i vedlegg VII–X til forordning (EF) nr. 1907/2006 i henhold til de 

alminnelige reglene for tilpasning i avsnitt 1 i vedlegg XI bør ulike nanoformer håndteres separat. Ved gruppering av 

ulike nanoformer kan ikke likheter i molekylstrukturen alene brukes som begrunnelse for å bruke sammenligning med 

stoffer med samme struktur eller gruppering. 

23) Byrået bør i samarbeid med medlemsstatene og berørte parter videreutvikle retningslinjene for anvendelsen av forsøks-

metoder og mulighetene til å avstå fra standardopplysningskravene fastsatt i denne forordning for formålene i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

24) Vedlegg I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

25) For at alle registranter og etterfølgende brukere skal få tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de mer spesifikke kravene til 

stoffer med nanoformer, bør det ikke kreves at bestemmelsene i denne forordning overholdes umiddelbart. Det bør 

imidlertid være mulig for registrantene å overholde bestemmelsene allerede før anvendelsesdatoen. 

26) 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 I, III og VI–XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 
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Artikkel 2 

Som unntak fra artikkel 3 annet ledd kan framstillere og importører som registrerer stoffer med nanoformer, enten som ikke-

innfasingsstoffer eller som innfasingsstoffer i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1907/2006, samt etterfølgende brukere 

som utarbeider rapporter om kjemikaliesikkerhet, oppfylle kravene i denne forordning før 1. januar 2020. 

Artikkel 3 

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 3. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

a) Underavsnitt 0.1 skal lyde: 

«0.1. Formålet med dette vedlegg er å fastsette hvordan framstillere og importører skal vurdere og dokumentere at 

risikoen ved det stoffet de framstiller eller importerer, er under tilstrekkelig kontroll under framstillingen og på 

deres eget/egne bruksområde(r), og at andre lenger nedover i forsyningskjeden er tilstrekkelig i stand til å 

kontrollere risikoene. Rapporten om kjemikaliesikkerhet skal også angi om og hvilke ulike nanoformer av 

stoffer som beskrevet i vedlegg VI framstilles og importeres, herunder en rimelig begrunnelse for hvert 

opplysningskrav som beskriver når og hvordan opplysninger om en form brukes til å dokumentere at andre 

former er trygge å bruke. De spesifikke kravene til nanoformer av et stoff i dette vedlegg gjelder for alle 

nanoformer som omfattes av registreringen, uten at det berører krav som gjelder andre former av stoffet. Dette 

vedlegg får også tilsvarende anvendelse på produsenter og importører av produkter som må foreta en vurdering 

av kjemikaliesikkerheten som del av en registrering.» 

b) Underavsnitt 0.3 skal lyde: 

«0.3. En framstillers vurdering av kjemikaliesikkerheten skal ta for seg framstillingen av et stoff og alle identifiserte 

bruksområder. En importørs vurdering av kjemikaliesikkerhet skal ta for seg alle identifiserte bruks-

områder. Vurderingen av kjemikaliesikkerhet skal ta for seg bruken av stoffet alene (herunder eventuelle 

betydelige urenheter og tilsetningsstoffer), i en stoffblanding og i et produkt, som definert ved de identifiserte 

bruksområdene. Vurderingen skal ta hensyn til alle stadier i stoffets livssyklus som følger av framstilling og 

identifiserte bruksområder. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. 

Begrunnelsene og konklusjonene fra vurderingen skal være relevante for disse nanoformene. Vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet skal bygge på en sammenligning av et stoffs potensielle skadevirkninger med den kjente 

eller rimelig forutsigbare eksponeringen av mennesker og/eller miljø for stoffet, idet det tas hensyn til iverksatte 

og anbefalte tiltak for risikohåndtering og driftsvilkår.» 

c) Underavsnitt 0.4 skal lyde: 

«0.4. Stoffer hvis fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper med sannsynlighet ligner eller 

følger et fast mønster som følge av strukturell likhet, kan anses som en gruppe eller «kategori» av 

stoffer. Dersom framstilleren eller importøren anser den vurderingen av kjemikaliesikkerhet som er foretatt for 

et stoff, for å være tilstrekkelig for å vurdere og dokumentere at risikoer som følger av et annet stoff eller en 

annen gruppe eller «kategori» av stoffer, er under tilstrekkelig kontroll, kan vedkommende bruke denne 

vurderingen av kjemikaliesikkerhet for det andre stoffet eller den andre gruppen eller «kategorien» av 

stoffer. Framstilleren eller importøren skal gi en begrunnelse for dette. Dersom noen av stoffene finnes i en eller 

flere nanoformer og data fra én form brukes for å demonstrere at andre former er trygge å bruke, i samsvar med 

de alminnelige reglene fastsatt i vedlegg XI, skal det gis en vitenskapelig begrunnelse for hvordan dataene fra et 

spesifikt forsøk eller andre opplysninger (f.eks. metoder, resultater eller konklusjoner) kan brukes for andre 

former av stoffet ved bruk av reglene for gruppering og sammenligning. Lignende betraktninger gjelder for 

eksponeringsscenarioer og risikohåndteringstiltak.» 

d) Siste ledd i underavsnitt 0.5 skal lyde: 

«Dersom framstilleren eller importøren anser at tilleggsopplysninger er nødvendige for å utarbeide vedkommendes 

rapport om kjemikaliesikkerhet, og disse opplysningene kan framskaffes bare ved å foreta forsøk i samsvar med 

vedlegg IX eller X, skal vedkommende framlegge et forslag til forsøksstrategi, der vedkommende forklarer hvorfor det 

anses nødvendig med tilleggsopplysninger, og registrere dette i det relevant avsnitt i rapporten om kjemikaliesikkerhet. 

Når det anses som nødvendig, kan forslaget til forsøksstrategi omfatte flere undersøkelser som hver tar for seg ulike 

former av samme stoff med samme opplysningskrav. I påvente av resultatene fra tilleggsforsøkene skal vedkommende, 

i rapporten om kjemikaliesikkerhet, registrere de midlertidige risikohåndteringstiltakene som er iverksatt og de 

tiltakene som er beregnet på å håndtere risikoene som skal undersøkes, og som vedkommende anbefaler for 

etterfølgende brukere, og inkludere dem i eksponeringsscenarioet som er utarbeidet. Eksponeringsscenarioene og de 

midlertidige risikohåndteringstiltakene som anbefales, skal gjelde for alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

e) Nr. 0.6.3 skal lyde: 

«0.6.3. Dersom framstilleren eller importøren som følge av trinn 1–4 slutter at stoffet eller eventuelle nanoformer av 

dette oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller kategorier som fastsatt i vedlegg I til 
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forordning (EF) nr. 1272/2008, eller anses som et PBT- eller vPvB-stoff, skal vurderingen av kjemikalie-

sikkerhet omfatte også trinn 5 og 6 i samsvar med avsnitt 5 og 6 i dette vedlegg: 

a) Fareklasse 2.1–2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2 

og 2.15 type A–F. 

b) Fareklasse 3.1–3.6, 3.7 skadevirkninger på kjønnsfunksjonen og fruktbarheten eller utviklingen, 3.8 andre 

virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10. 

c) Fareklasse 4.1. 

d) Fareklasse 5.1.» 

f) Etter underavsnitt 0.11 skal nytt underavsnitt 0.11.a lyde: 

«0.11.a Når nanoformer omfattes av vurderingen av kjemikaliesikkerhet, skal egnede målenheter for vurdering og 

angivelse av resultatene i trinn 1–6 i vurderingen av kjemikaliesikkerhet i henhold til 0.6.1 og 0.6.2 

overveies, og begrunnelsen skal inngå i rapporten om kjemikaliesikkerhet og sammenfattes i sikkerhetsdata-

bladet. En angivelse med flere målenheter, herunder masseenheter, er å foretrekke. Når det er mulig, skal det 

angis en metode for konvertering i begge retninger.» 

g) Etter siste ledd i avsnitt 1.0.3 skal nytt punktum lyde: 

«Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

h) I nr. 1.3.1 skal annet ledd lyde: 

«Vurderingen skal alltid omfatte en erklæring om hvorvidt stoffet eller eventuelle nanoformer av dette oppfyller eller 

ikke oppfyller kriteriene fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008 for klassifisering i fareklassen kreftframkallende 

virkning i kategori 1A eller 1B, skadevirkning på arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A eller 1B eller reproduksjons-

toksisitet i kategori 1A eller 1B.» 

i) Nr. 1.3.2 skal lyde: 

«1.3.2. Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller kategori, skal registrantene angi og begrunne tiltaket eller beslutnin-

gen som er truffet som følge av dette.» 

j) I underavsnitt 2.2 skal annet ledd lyde: 

«Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller -kategori, skal registranten angi og begrunne tiltaket eller beslutningen som er 

truffet som følge av dette.» 

k) Til slutt i nr. 3.0.2 skal nytt punktum lyde: 

«Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

l) Nr. 3.2.1 skal lyde: 

«3.2.1. Korrekt klassifisering fastsatt i henhold til kriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal angis og begrunnes. 

En eventuell M-faktor som følger av anvendelsen av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal angis, og 

dersom den ikke er oppført i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal det begrunnes. 

Angivelsen og begrunnelsen gjelder for alle nanoformer som omfattes av registreringen.» 

m) Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2. Dersom opplysningene ikke er tilstrekkelige til å avgjøre om et stoff eller eventuelle nanoformer av dette skal 

klassifiseres i en bestemt fareklasse eller kategori, skal registranten angi og begrunne tiltaket eller beslutningen 

som er truffet som følge av dette.» 

n) Nr. 4.0.2 skal lyde: 

«4.0.2. PBT- og vPvB-vurderingen skal bestå av følgende to trinn, som skal klart angis som slike i del B i avsnitt 8 i 

rapporten om kjemikaliesikkerhet. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen: 

Trinn 1 : Sammenligning med kriteriene. 

Trinn 2 : Utslippsbeskrivelse. 

Vurderingen skal også sammenfattes i sikkerhetsdatabladets avsnitt 12.»  
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o) Underavsnitt 4.2 skal lyde: 

«4.2. Trinn 2: Utslippsbeskrivelse 

Dersom stoffet oppfyller kriteriene eller anses som et PBT- eller vPvB-stoff i registreringsdokumentasjonen, 

skal det foretas en utslippsbeskrivelse som består av de relevante delene av eksponeringsvurderingen beskrevet i 

avsnitt 5. Den skal særlig inneholde et overslag over mengdene av stoffet som blir sluppet ut i de ulike delene av 

miljøet under alle aktiviteter som framstilleren eller importøren utfører, samt alle identifiserte bruksområder og 

en bestemmelse av sannsynlige veier for eksponering av mennesker og miljø. Overslaget skal ta for seg alle 

nanoformer som omfattes av registreringen.» 

p) I underavsnitt 5.0 skal første ledd lyde: 

«Formålet med eksponeringsvurderingen er å foreta et kvantitativt og kvalitativt overslag over den dosen/kon-

sentrasjonen av stoffet som mennesker og miljø blir, eller kan bli, eksponert for. Vurderingen skal ta i betraktning alle 

stadier i stoffets livssyklus som følger av framstilling og identifiserte bruksområder, og skal omfatte all eksponering 

som kan gjelde farene nevnt i avsnitt 1–4. Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. 

Eksponeringsvurderingen skal bestå av følgende to trinn, som skal være klart angitt i rapporten om kjemikalie-

sikkerhet:» 

q) Til slutt i nr. 5.2.2 skal nytt punktum lyde: 

«Når nanoformer omfattes av registreringen, skal utslippsoverslaget for disse, der det er relevant, ta hensyn til 

situasjoner der vilkårene angitt i vedlegg XI avsnitt 3.2 bokstav c) er oppfylt.» 

r) Nr. 5.2.3 skal lyde: 

«5.2.3. Det foretas en beskrivelse av mulige nedbrytings-, omdannings- eller reaksjonsprosesser samt et overslag over 

fordeling og skjebne i miljøet. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal en beskrivelse av løsningshastigheten, partikkelaggre-

geringen, agglomereringen og endringene av partiklenes overflatekjemi inngå.» 

2. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1907/2006 skal lyde: 

«KRITERIER FOR STOFFER SOM REGISTRERES I MENGDER MELLOM ETT OG TI TONN 

Kriterier for stoffer og eventuelle nanoformer av disse som registreres i mengder mellom ett og ti tonn, i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 bokstav a) og b): 

a) Stoffer som forventes (ut fra (Q)SAR-modeller eller annen dokumentasjon) å kunne oppfylle kriteriene for klassifi-

sering i kategori 1A eller 1B i fareklassene kreftframkallende, skadelig for arvestoffet i kjønnsceller eller reproduksjon-

stoksisk, eller kriteriene i vedlegg XIII. 

b) Stoffer 

i) med spredte eller uklare bruksområder, særlig dersom slike stoffer brukes i stoffblandinger til forbrukere eller 

inngår i forbruksvarer, 

ii) som forventes (ut fra (Q)SAR-modeller eller annen dokumentasjon) å kunne oppfylle kriteriene for klassifisering i 

fareklassene eller differensieringene for virkninger på menneskers helse eller på miljøet i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 eller for stoffer med nanoformer, med mindre disse nanoformene er løselige i biologiske medier 

og miljømedier.» 

3. I vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) Undertittelen og innledningen, med nåværende undertittel «Retningslinjer for oppfyllelse av kravene fastsatt i vedlegg 

VI–XI», skal lyde: 

«MERKNAD OM OPPFYLLELSE AV KRAVENE FASTSATT I VEDLEGG VI–XI 

Vedlegg VI–XI angir hvilke opplysninger som skal framlegges for registrerings- og vurderingsformål i henhold til 

artikkel 10, 12, 13, 40, 41 og 46. Standardkravene for de laveste mengdetersklene er angitt i vedlegg VII, og hver gang 

en ny mengdeterskel nås, må angivelsene i de tilsvarende vedlegg legges til. De konkrete opplysningskravene vil 

variere for hver registrering ut fra mengde, bruksområde og eksponering. Vedleggene skal dermed betraktes som en 

helhet og i sammenheng med de samlede kravene til registrering, vurdering og aktsomhetshensyn. 

«Stoff» er definert i artikkel 3 nr. 1, og et stoff identifiseres i samsvar med avsnitt 2 i dette vedlegg. Et stoff framstilles 

eller importeres alltid i minst én form. Et stoff kan også forekomme i mer enn én form.  
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Visse bestemte opplysninger skal framlegges for alle nanoformer som omfattes av registreringen. Nanoformer skal 

karakteriseres som fastsatt i dette vedlegg. Registranten skal begrunne hvorfor opplysningene i den felles registreringen, 

som dekker opplysningskravene for de registrerte stoffene med nanoformer, er tilstrekkelige til å vurdere nano-

formene. Opplysninger som er relevante for å oppfylle opplysningskrav for et slikt stoff, kan også oversendes separat av 

de enkelte registrantene når dette er berettiget i henhold til artikkel 11 nr. 3. 

Mer enn ett datasett kan kreves for ett eller flere opplysningskrav når det er betydelige forskjeller i egenskapene som er 

relevante for vurdering og håndtering av fare, eksponering og risiko med hensyn til nanoformer. Opplysningene skal 

angis på en slik måte at det går klart fram hvilke opplysninger i den felles framleggingen som gjelder hvilke nanoformer 

av stoffet. 

Når det er teknisk og vitenskapelig begrunnet, skal metodene fastsatt i nr. 1.5 i vedlegg XI brukes i registrerings-

dokumentasjonen når to eller flere former av et stoff er «gruppert» i forbindelse med ett eller flere eller eventuelt alle 

opplysningskrav. 

Særlige krav til nanoformer gjelder uten at det berører krav til andre former av et stoff. 

Definisjon av en nanoform og en gruppe av lignende nanoformer: 

Ifølge kommisjonsrekommandasjon av 18. oktober 2011 om definisjonen av nanomateriale(1) er en nanoform en form 

av et naturlig eller framstilt stoff som inneholder partikler i ubundet form eller i aggregat- eller agglomeratform, der 

minst 50 % av partiklene i den antallsmessige størrelsesfordelingen har ett eller flere ytre mål i størrelsesområdet 1–

100 nm, herunder også som unntak fullerener, grafenflak og enkeltveggede karbonnanorør med ett eller flere ytre mål 

på under 1 nm. 

For dette formål menes med «partikkel» et svært lite stykke materiale med definerte fysiske grenser, «agglomerat» en 

ansamling av løst bundne partikler eller aggregater med et ytre overflateareal som tilsvarer summen av de individuelle 

komponentenes overflateareal, og «aggregat» en partikkel som består av tett bundne eller sammensmeltede partikler. 

En nanoform skal karakteriseres i samsvar med avsnitt 2.4. Et stoff kan ha én eller flere ulike nanoformer på grunnlag 

av forskjeller i parametrene i nr. 2.4.2–2.4.5. 

En «gruppe av lignende nanoformer» er en gruppe nanoformer som er karakterisert i samsvar med nr. 2.4, der de klart 

definerte grensene for parametrene i nr. 2.4.2–2.4.5 for de enkelte nanoformene i gruppen fortsatt gjør det mulig å 

konkludere med at det kan foretas en felles fare-, eksponerings- og risikovurdering av disse nanoformene. Det skal gis 

en begrunnelse som viser at en variasjon innenfor disse grensene ikke berører fare-, eksponerings- og risikovurderingen 

av de lignende nanoformene i gruppen. En nanoform kan bare tilhøre én gruppe av lignende nanoformer. 

Når begrepet «nanoform» brukes i de andre vedleggene, skal det vise til en nanoform eller en gruppe av lignende 

nanoformer, dersom en slik gruppe er definert, som definert i dette vedlegg.» 

b) Trinn 1 skal lyde: 

«TRINN 1 – INNSAMLING OG FELLES BRUK AV EKSISTERENDE OPPLYSNINGER 

Registranten skal samle inn alle eksisterende tilgjengelige forsøksdata om stoffet som skal registreres; herunder et 

litteratursøk etter relevante opplysninger om stoffet. 

I den grad det er mulig, skal registreringssøknader framlegges i fellesskap, i samsvar med artikkel 11 eller 19. Dette vil 

gjøre det mulig å dele forsøksdata; dermed unngås unødvendige forsøk, og kostnadene reduseres. Registranten bør også 

samle inn alle andre tilgjengelige og relevante opplysninger om stoffet, herunder om alle nanoformer av stoffet som 

omfattes av registreringen, uavhengig av om forsøk for et bestemt endepunkt kreves eller ikke for den bestemte 

mengdeterskelen. De bør omfatte opplysninger fra alternative kilder (f.eks. fra (Q)SAR-modeller, sammenligning med 

stoffer med samme struktur, in vivo- og in vitro-forsøk, epidemiologiske data) som kan bidra til å fastslå om stoffet har 

farlige egenskaper eller ikke, og som i visse tilfeller kan erstatte resultatene fra dyreforsøk. 

I tillegg skal det samles inn opplysninger om eksponering, bruk og risikohåndteringstiltak, i samsvar med artikkel 10 og 

dette vedlegg. Ved vurderingen av disse opplysningene under ett kan registranten avgjøre om det er behov for å 

framskaffe ytterligere opplysninger.»  

  

(1) EUT L 275 av 20.10.2011, s. 38. 
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c) Trinn 3 skal lyde: 

«TRINN 3 – FASTLEGGING AV OPPLYSNINGSMANGLER 

Registranten skal deretter sammenligne opplysningsbehovene for stoffet med allerede tilgjengelige opplysninger, samt i 

hvilken grad de tilgjengelige opplysningene er dekkende for alle nanoformer som omfattes av registreringen, og 

fastlegge eventuelle mangler. 

På dette stadiet er det viktig å sikre at tilgjengelige data er relevante og av tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle kravene.» 

d) Trinn 4 skal lyde: 

«TRINN 4 – FRAMSKAFFELSE AV NYE DATA / FORSLAG TIL FORSØKSSTRATEGI 

I visse tilfeller vil det ikke være nødvendig å framskaffe nye data. Dersom det mangler nødvendige opplysninger, må 

imidlertid nye data framskaffes (vedlegg VII og VIII), eller en forsøksstrategi foreslås (vedlegg IX og X), avhengig av 

mengdeterskelen. Nye forsøk på virveldyr skal utføres eller foreslås bare som en siste løsning dersom alle andre 

datakilder er uttømt. 

Denne metoden skal også brukes dersom det mangler opplysninger om én eller flere nanoformer av stoffet som inngår i 

den felles framlagte registreringsdokumentasjonen. 

I noen tilfeller kan reglene fastsatt i vedlegg VII—XI kreve at visse forsøk utføres tidligere enn eller i tillegg til 

standardkravene. 

MERKNADER 

Merknad 1: Dersom det ikke er teknisk mulig, eller dersom det vitenskapelig sett ikke synes nødvendig å gi 

opplysninger, skal årsakene til dette angis klart, i samsvar med relevante bestemmelser. 

Merknad 2: Registranten kan ha et ønske om å erklære at visse opplysninger som er framlagt i registrerings-

dokumentasjonen, er kommersielt følsomme, og at offentliggjøring av dem kan skade vedkommende kommersielt. 

Dersom dette er tilfellet, skal vedkommende framlegge en liste over disse opplysningene sammen med en begrunnelse.» 

e) Innledningen i avsnitt 2, «Identifikasjon av stoffet», skal lyde: 

«For hvert stoff skal opplysningene som gis i dette avsnitt, være tilstrekkelige til at stoffet kan identifiseres og de ulike 

nanoformene karakteriseres. Dersom det ikke er teknisk mulig, eller dersom det vitenskapelig sett ikke synes nødvendig 

å gi opplysninger om ett eller flere av punktene nedenfor, skal dette klart begrunnes.» 

f) Underavsnitt 2.3 skal lyde: 

«2.3. Sammensetningen av hvert stoff. Dersom en registrering omfatter én eller flere nanoformer, skal disse nan-

oformene karakteriseres i henhold til avsnitt 2.4 i dette vedlegg. 

2.3.1. Renhetsgrad (%). 

2.3.2. Arten av urenheter, herunder isomerer og biprodukter. 

2.3.3. De viktigste urenhetenes prosentdel. 

2.3.4. Eventuelle tilsetningsstoffers (f.eks. stabilisatorer eller hemmere) art og andel … ppm, … %). 

2.3.5. Spektraldata (f.eks. UV-data, IR-data, kjernemagnetisk resonans eller massespektrum). 

2.3.6. Høytrykksvæskekromatogram, gasskromatogram. 

2.3.7. Beskrivelse av analysemetoder eller angivelse av bibliografiske henvisninger for identifikasjon av stoffet, og om 

relevant, for identifikasjon av urenheter og tilsetningsstoffer. Disse opplysningene skal være tilstrekkelige til at 

metodene kan reproduseres. 

2.4. Karakterisering av nanoformer av et stoff: For hver av karakteriseringsparametrene kan de framlagte opplys-

ningene gjelde enten for en enkelt nanoform eller for en gruppe av lignende nanoformer, forutsatt at gruppen er 

tydelig avgrenset. 

Opplysningene i nr. 2.4.2–2.4.5 skal være tydelig knyttet til de ulike nanoformene eller gruppene av lignende 

nanoformer som er identifisert i nr. 2.4.1. 
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2.4.1. Navnet eller annen betegnelse på nanoformene eller gruppene av lignende nanoformer av stoffet. 

2.4.2. Antallbasert partikkelstørrelsesfordeling med angivelse av andelen av partiklene i størrelsesområdet 1–100 nm. 

2.4.3. Beskrivelse av overflatefunksjonalisering eller -behandling og identifikasjon av hver agens, herunder IUPAC-

betegnelse og CAS- eller EF-nummer. 

2.4.4. Form, størrelsesforhold og andre morfologiske egenskaper: krystallinitet, opplysninger om struktur, herunder 

f.eks. skallignende strukturer eller hule strukturer, dersom det er relevant. 

2.4.5. Overflateareal (spesifikt overflate/volum-forhold og/eller spesifikt overflate/masse-forhold). 

2.4.6. Beskrivelse av analysemetodene eller relevante bibliografiske henvisninger for opplysningene i dette under-

avsnitt. Disse opplysningene skal være tilstrekkelige til at metodene kan reproduseres.» 

g) I avsnitt 3 skal ny innledning etter overskriften «OPPLYSNINGER OM FRAMSTILLING OG BRUK AV 

STOFFET/STOFFENE» lyde: 

«Dersom et stoff som skal registreres, blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene om 

framstilling og bruk i henhold til underavsnitt 3.1–3.7 inneholde separate opplysninger om de ulike nanoformene eller 

gruppene av lignende nanoformer som karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

h) I avsnitt 5 skal innledningen lyde: 

«Disse opplysningene skal være i samsvar med dem som er gitt i sikkerhetsdatabladet, dersom det kreves et 

sikkerhetsdatablad i henhold til artikkel 31. 

Dersom et stoff som skal registreres, også blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene 

som kreves i henhold til dette avsnitt, der det er relevant gis for de ulike nanoformene eller gruppene av lignende 

nanoformer som karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

i) I avsnitt 3 skal ny innledning etter overskriften «OPPLYSNINGER OM EKSPONERING FOR STOFFER SOM 

REGISTRERES I MENGDER MELLOM 1 OG 10 TONN PER ÅR PER FRAMSTILLER ELLER IMPORTØR» lyde: 

«Dersom et stoff som skal registreres, blir framstilt eller importert i én eller flere nanoformer, skal opplysningene som 

kreves i henhold til dette avsnitt, gis separat for de ulike nanoformene eller gruppene av lignende nanoformer som 

karakterisert i underavsnitt 2.4.» 

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

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter tredje ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøks-

vilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom 

forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumenta-

sjonen kan anvendes for.» 

b) Underavsnitt 7.7 skal lyde: 

«7.7. Vannløselighet 

For nanoformer skal undersøkelse 

av oppløsningshastigheten i vann 

samt i relevante biologiske medier 

og miljømedier vurderes i tillegg. 

7.7. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er ikke er hydrolysebestandig ved pH 4, 7 og 9 (halve-

ringstid under tolv timer), eller 

— stoffet oksideres lett i vann. 

Dersom stoffet synes å være uløselig i vann, foretas et grenseforsøk opp 

til analysemetodens påvisningsgrense. 

For nanoformer skal den mulige forstyrrende virkningen av disperge-

ring vurderes når undersøkelsen gjennomføres.» 
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c) Underavsnitt 7.8 skal lyde: 

«7.8. Fordelingskoeffisient n-oktanol/ 

vann 

7.8. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom stoffet er uor-

ganisk. Dersom forsøket ikke kan foretas (f.eks. fordi stoffet går i 

oppløsning, har høy overflateaktivitet, gir en voldsom reaksjon under 

forsøket eller ikke løses i vann eller oktanol, eller fordi det ikke er 

mulig å framstille stoffet med tilstrekkelig renhet), skal det framlegges 

en beregnet verdi for log P samt en nærmere beskrivelse av beregnings-

metoden. 

For nanoformer skal den mulige forstyrrende virkningen av disper-

gering i oktanol og vann vurderes når undersøkelsen gjennomføres. 

For nanoformer, enten de er av uorganiske eller organiske stoffer, der 

fordelingskoeffisienten n-oktanol/vann ikke er relevant, skal det i stedet 

vurderes å undersøke dispersjonsstabiliteten.» 

d) Etter underavsnitt 7.14 tilføyes følgende: 

«7.14.a Støvdanning 

For nanoformer 

7.14.a Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom eksponering 

for stoffet i granulert form i løpet av dets livssyklus kan utelukkes.» 

e) Nr. 8.4.1 skal lyde: 

«8.4.1. In vitro-genmutasjonsunder-

søkelse av bakterier 

8.4.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen for nanoformer dersom 

den ikke egner seg. I dette tilfellet skal det framlegges andre under-

søkelser som omfatter én eller flere in vitro-undersøkelser av arve-

stoffskadelighet i pattedyrceller (vedlegg VIII avsnitt 8.4.2 og 8.4.3 

eller andre internasjonalt anerkjente in vitro-metoder).» 

f) Nr. 8.5.1 skal lyde: 

«8.5.1. Tilførsel gjennom munnen 8.5.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom en undersøkelse 

av akutt giftighet ved innånding (8.5.2) er tilgjengelig. 

For nanoformer skal en undersøkelse med tilførsel gjennom munnen 

erstattes av en undersøkelse med opptak ved innånding (8.5.2), med 

mindre det er usannsynlig at mennesker vil bli eksponert via 

innånding, idet det tas hensyn til sannsynligheten for eksponering for 

aerosoler, partikler eller dråper av en størrelse som kan innåndes.» 

g) Nr. 9.1.1 skal lyde: 

«9.1.1. Forsøk med tanke på korttids-

giftighet for virvelløse dyr 

(foretrukket art: Daphnia) 

Registranten kan vurdere forsøk 

med tanke på langtidsgiftighet i 

stedet for korttidsgiftighet. 

9.1.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann 

sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er 

svært tungt løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke 

vil trenge gjennom biologiske membraner, 

— en undersøkelse av langtidsgiftighet i vann for virvelløse dyr er 

tilgjengelig, eller 

— tilstrekkelige opplysninger for miljøklassifisering og -merking er 

tilgjengelige. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Undersøkelsen av langtidsgiftighet i vann for Daphnia (vedlegg IX 

avsnitt 9.1.5) skal vurderes dersom stoffet er lite vannløselig, eller for 

nanoformer dersom de har en lav løsningshastighet i de relevante 

forsøksmediene.» 
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h) Nr. 9.2.1 skal lyde: 

«9.1.2. Veksthemmingsundersøkelse på 

vannplanter (alger foretrekkes) 

9.1.2. Det er ikke nødvendig å utføre undersøkelsen dersom det finnes 

formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann sannsynligvis 

ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er svært tungt 

løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke vil trenge 

gjennom biologiske membraner. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann.» 

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

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter første ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøks-

vilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom 

forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumenta-

sjonen kan anvendes for.» 

b) Nytt avsnitt skal lyde: 

«7. OPPLYSNINGER OM STOFFETS FYSISK-KJEMISKE EGENSKAPER 

7.14b. Ytterligere opplysninger om 

fysisk-kjemiske egenskaper 

Bare for nanoformer 

Ytterligere forsøk for nanoformer som omfattes av registreringen, skal 

vurderes av registranten eller kan kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 41 dersom det er tegn på at visse andre partikkelegenskaper i 

betydelig grad påvirker faren ved eller eksponeringen for disse 

nanoformene.» 

c) Underavsnitt 8.5 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 (8.5.1) eller opptak ved innånding 

(8.5.2) for nanoformer skal opplysningene i avsnitt 8.5.1 til 8.5.3 gis for 

minst én annen opptaksvei 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.» 

d) Nr. 8.6.1 skal lyde: 

«8.6.1. Undersøkelse av korttids-

giftighet ved gjentatt dose  

(28 dager), én art, hann og hunn, 

best egnede tilførselsvei, idet 

det tas hensyn til sannsynlig 

opptaksvei for mennesker. 

8.6.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen av korttidsgiftighet  

(28 dager) dersom 

— en pålitelig undersøkelse av subkronisk (90 dager) eller kronisk 

giftighet er tilgjengelig, forutsatt at egnet art, dose, løsemiddel og 

opptaksvei er brukt, eller 

— dersom et stoff spaltes umiddelbart og det finnes tilstrekkelige 

data om spaltingsproduktene, eller 

— relevant eksponering av mennesker kan utelukkes i samsvar med 

vedlegg XI avsnitt 3. 

Egnet tilførselsvei skal velges etter følgende kriterier: 

Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

— innånding av stoffet er usannsynlig, og 
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 — hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er sannsynlig, 

og 

— de fysisk-kjemiske og toksikologiske egenskapene tyder på et 

potensial for betydelig absorpsjonshastighet gjennom huden. 

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. 

For nanoformer skal toksikokinetikk vurderes, herunder restitusjons-

periode og, dersom det er relevant, utskillelse fra lungene (clearance). 

Undersøkelsen av subkronisk giftighet (90 dager) (vedlegg IX avsnitt 

8.6.2) skal foreslås av en registrant dersom hyppigheten og varigheten 

av menneskers eksponering tyder på at en mer langsiktig undersøkelse 

er hensiktsmessig, 

og et av følgende vilkår er oppfylt: 

— andre tilgjengelige data tyder på at stoffet kan ha en farlig 

egenskap som ikke kan oppdages i en undersøkelse av korttids-

giftighet, eller 

— hensiktsmessig utformede toksikokinetiske undersøkelser viser 

en akkumulering av stoffet eller dets metabolitter i visse vev eller 

organer som kunne forblitt uoppdaget ved en undersøkelse av 

korttidsgiftighet, men som kan gi skadevirkninger etter 

vedvarende eksponering. 

Videre undersøkelser skal foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

— det ikke blir identifisert en NOAEL i 28- eller 90-dagersunder-

søkelsen, med mindre årsaken til dette er fravær av skadelige 

giftvirkninger, eller 

— toksisiteten gir særlig grunn til bekymring (f.eks. alvorlige/ 

tungtveiende virkninger), eller 

— det foreligger tegn på en virkning for hvilken den tilgjengelige 

dokumentasjonen er utilstrekkelig med tanke på toksikologisk 

beskrivelse og/eller risikobeskrivelse. I slike tilfeller kan det også 

være mer hensiktsmessig å foreta særlige toksikologiske under-

søkelser utformet for å undersøke disse virkningene (f.eks. 

immuntoksisitet, nevrotoksisitet og, særlig for nanoformer, 

indirekte genotoksisitet), eller 

— eksponeringsveien som brukes i den opprinnelige undersøkelsen 

med gjentatt dose, var uegnet ut fra forventet eksponeringsvei for 

mennesker, og det ikke kan foretas ekstrapolering fra én 

eksponeringsvei til en annen, eller 

— eksponeringen gir særlig grunn til bekymring (f.eks. bruk i 

forbruksvarer som fører til eksponeringsnivåer som er nær 

dosenivåene der giftighet for mennesker kan forventes), eller 

— virkninger påvist ved stoffer som når det gjelder molekylstruktur, 

har en klar strukturlikhet med stoffet som undersøkes, ikke ble 

oppdaget i 28- eller 90-dagersundersøkelsen.» 
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e) Underavsnitt 8.8 skal lyde: 

«8.8. Toksikokinetikk  

8.8.1. Vurdering av stoffets toksiko-

kinetiske atferd, i den grad den 

kan foretas ut fra relevante 

tilgjengelige opplysninger. 

For nanoformer uten høy løsningshastighet i biologiske medier skal en 

toksikokinetisk undersøkelse foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom en slik vurdering ikke kan 

gjennomføres på grunnlag av relevante tilgjengelige opplysninger, herunder 

fra undersøkelsen foretatt i samsvar med 8.6.1. 

Valget av undersøkelse vil avhenge av de gjenværende opplysningsmanglene 

og resultatene av vurderingen av kjemikaliesikkerhet.» 

f) Nr. 9.1.3 skal lyde: 

«9.1.3. Forsøk med tanke på korttids-

giftighet for fisk: Registranten 

kan vurdere forsøk med tanke 

på langtidsgiftighet i stedet for 

korttidsgiftighet. 

9.1.3. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at giftighet i vann 

sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom stoffet er 

svært tungt løselig i vann, eller dersom stoffet sannsynligvis ikke 

vil trenge gjennom biologiske membraner, eller 

— en undersøkelse av langtidsgiftighet i vann for fisk er tilgjengelig. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Forsøk med tanke på langtidsgiftighet i vann som beskrevet i 

vedlegg IX skal vurderes dersom vurderingen av kjemikaliesikkerhet i 

henhold til vedlegg I tyder på behov for videre undersøkelse av 

virkninger på vannorganismer. Valget av passende forsøk vil avhenge 

av resultatene av vurderingen av kjemikaliesikkerhet. 

Undersøkelsen av langtidsgiftighet i vann for fisk (vedlegg IX avsnitt 

9.1.6) skal vurderes dersom stoffet er lite vannløselig, eller for 

nanoformer dersom de har en lav løsningshastighet i de relevante 

forsøksmediene.» 

g) Nr. 9.4.1 skal lyde: 

«9.1.4. Respirasjonshemningsforsøk 

med aktivert slam 

9.1.4. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— det ikke er utslipp til noe renseanlegg, eller 

— det finnes formildende faktorer som tyder på at mikrobiell 

giftighet sannsynligvis ikke vil forekomme, for eksempel dersom 

stoffet er svært tungt løselig i vann, eller 

— stoffet er funnet å være lett biologisk nedbrytbart og de benyttede 

forsøkskonsentrasjonene er i det konsentrasjonsområdet som kan 

forventes i innløpet til et renseanlegg. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på grunnlag 

av at de er svært tungt løselige i vann. 

Undersøkelsen kan erstattes med et nitrifikasjonshemmingsforsøk 

dersom tilgjengelige data viser at stoffet sannsynligvis hemmer 

mikrobiell vekst eller funksjon, særlig nitrogenbindende bakterier.» 

h) Underavsnitt 9.2 skal lyde: 

«9.2. Nedbryting 9.2. Videre nedbrytingsforsøk skal vurderes dersom vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet i henhold til vedlegg I tyder på behov for videre 

undersøkelse av stoffets nedbryting. 
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 For nanoformer som verken er løselige eller har en høy løsningshastighet, 

skal slike forsøk undersøke morfologiske forandringer (f.eks. uoppret-

telige endringer av partiklenes størrelse, form og overflateegenskaper og 

tap av belegg), kjemisk forvandling (f.eks. oksidasjon og reduksjon) og 

annen abiotisk nedbryting (f.eks. fotolyse). 

Valget av passende forsøk vil avhenge av resultatene av vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet.» 

i) Nr. 9.2.2 skal lyde: 

«9.2.2. Abiotisk 

9.2.2.1. Hydrolyse som funksjon av 

pH. 

9.2.2.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet er lett biologisk nedbrytbart, eller 

— stoffet er svært tungt løselig i vann. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på 

grunnlag av at de er svært tungt løselige i vann.» 

j) Nr. 9.3.1 skal lyde: 

«9.3.1. Adsorpsjons-

/desorpsjonskartlegging 

9.3.1. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— stoffet, på grunnlag av sine fysisk-kjemiske egenskaper, kan 

forventes å ha et lavt potensial for adsorpsjon (f.eks. kan stoffet 

ha en lav fordelingskoeffisient oktanol/vann), eller 

— stoffet og dets relevante nedbrytingsprodukter nedbrytes raskt. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann) som begrunnelse for å velge bort 

undersøkelsen, omfatte en rimelig begrunnelse for dens relevans for 

et lavt adsorpsjonspotensial.» 

6. I vedlegg IX til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter annet ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og 

forsøksvilkårene. Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn 

gjennom forsøk, skal det gis en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som 

dokumentasjonen kan anvendes for.» 

b) Nr. 8.6.2 skal lyde: 

«8.6.2. Undersøkelse av subkronisk 

giftighet (90 dager), én art, 

gnager, hann og hunn, best 

egnede tilførselsvei, idet det tas 

hensyn til sannsynlig opptaksvei 

for mennesker. 

8.6.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen av subkronisk giftighet 

(90 dager) dersom 

— en pålitelig undersøkelse av korttidsgiftighet ved gjentatt dose  

(28 dager) er tilgjengelig og viser alvorlige giftvirkninger i 

henhold til kriteriene for klassifisering av stoffet som R 48, der 

observert 28-dagers NOAEL med anvendelse av en passende 

usikkerhetsfaktor muliggjør ekstrapolering mot 90-dagers 

NOAEL for samme eksponeringsvei, eller 

— en pålitelig undersøkelse av kronisk giftighet er tilgjengelig, 

forutsatt at egnet art og tilførselsvei er benyttet, eller 

— et stoff spaltes umiddelbart, og det finnes tilstrekkelige data om 

spaltingsproduktene (både for systemiske virkninger og 

virkningene på opptaksstedet), eller 
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 — stoffet er ikke-reaktivt, uløselig og umulig å innånde, og det ikke 

finnes bevis for absorpsjon eller giftighet i et 28-dagers 

grenseforsøk, særlig dersom et slikt mønster er knyttet til 

begrenset eksponering av mennesker. 

Egnet tilførselsvei skal velges etter følgende kriterier: 

Forsøk med opptak gjennom huden er egnet dersom 

1) hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av stoffet er 

sannsynlig, og 

2) de fysisk-kjemiske egenskapene antyder en betydelig 

absorpsjonshastighet gjennom huden, og 

3) et av følgende vilkår er oppfylt: 

— giftighet er observert ved forsøk med akutt hudgiftighet ved 

lavere doser enn i forsøket med oral giftighet, eller 

— systemiske virkninger eller andre bevis for absorpsjon er 

observert i undersøkelser av hud- og/eller øyeirritasjon, eller 

— in vitro-forsøk antyder betydelig opptak gjennom huden, 

eller 

— betydelig hudgiftighet eller hudgjennomtrenging er 

konstatert for strukturelt beslektede stoffer. 

Forsøk med opptak ved innånding er egnet dersom 

— menneskers eksponering ved 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. 

For nanoformer skal toksikokinetikk vurderes, herunder restitusjons-

periode og, dersom det er relevant, utskillelse fra lungene 

(clearance). 

Videre undersøkelser skal foreslås av registranten eller kan kreves av 

Byrået i samsvar med artikkel 40 eller 41 dersom 

— det ikke blir identifisert en NOAEL i 90-dagersundersøkelsen, 

med mindre årsaken til dette er fravær av skadelige 

giftvirkninger, eller 

— toksisiteten gir særlig grunn til bekymring (f.eks. alvorlige/ 

tungtveiende virkninger), eller 

— det foreligger tegn på en virkning for hvilken den tilgjengelige 

dokumentasjonen er utilstrekkelig med tanke på toksikologisk 

beskrivelse og/eller risikobeskrivelse. I slike tilfeller kan det 

også være mer hensiktsmessig å foreta særlige toksikologiske 

undersøkelser utformet for å undersøke disse virkningene (f.eks. 

immuntoksisitet, nevrotoksisitet og, særlig for nanoformer, 

indirekte genotoksisitet), eller 

— eksponeringen gir særlig grunn til bekymring (f.eks. bruk i 

forbruksvarer som fører til eksponeringsnivåer som er nær 

dosenivåene der giftighet for mennesker kan forventes).» 
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c) Nr. 9.2.1.2 skal lyde: 

«9.2.1.2. Simuleringsforsøk med full-

stendig nedbryting i over-

flatevann 

9.2.1.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet er svært tungt løselig i vann, eller 

stoffet er lett biologisk nedbrytbart. 

Undersøkelsen kan ikke velges bort for nanoformer bare på 

grunnlag av at de er svært tungt løselige i vann.» 

d) Underavsnitt 9.3 skal lyde: 

«9.3. Skjebne og atferd i miljøet  

9.3.2. Bioakkumulering i arter som 

lever i vann, fortrinnsvis fisk 

9.3.2. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet har et lavt potensial for bioakkumulering (for eksempel 

log Kow ≤ 3) og/eller et lavt potensial for å trenge gjennom 

biologiske membraner, eller 

direkte eller indirekte eksponering av vannmiljøet er usannsynlig. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann, løsningshastighet, dispersjons-

stabilitet) som begrunnelse for å velge bort undersøkelsen, omfatte 

en rimelig begrunnelse for dens relevans for et lavt potensial for 

bioakkumulering eller lav sannsynlighet for direkte eller indirekte 

eksponering av vannmiljøet. 

9.3.3. Ytterligere opplysninger om 

adsorpsjon/desorpsjon avhengig 

av resultatene av undersøkelsen 

som kreves i henhold til 

vedlegg VIII 

9.3.3. Det er ikke nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

stoffet, på grunnlag av sine fysisk-kjemiske egenskaper, kan 

forventes å ha et lavt potensial for adsorpsjon (f.eks. kan stoffet ha en 

lav fordelingskoeffisient oktanol/vann), eller 

stoffet og dets nedbrytingsprodukter nedbrytes raskt. 

For nanoformer skal bruk av en fysisk-kjemisk egenskap (f.eks. 

fordelingskoeffisient oktanol-vann, løsningshastighet, dispersjons-

stabilitet) som begrunnelse for å velge bort undersøkelsen, omfatte 

en rimelig begrunnelse for dens relevans for et lavt adsorpsjons-

potensial.» 

e) Underavsnitt 9.4 skal lyde: 

«9.4. Virkninger på landorganismer 9.4. Det er ikke nødvendig å foreta disse undersøkelsene dersom direkte og 

indirekte eksponering av jordmiljøet er usannsynlig. 

I mangel av toksisitetsdata for jordorganismer kan likevektsfordelings-

metoden anvendes til å vurdere eksponeringen av jordorganismer. 

Dersom likevektsfordelingsmetoden anvendes for nanoformer, skal 

dette være vitenskapelig begrunnet. 

Valget av passende forsøk avhenger av resultatene av vurderingen av 

kjemikaliesikkerhet. 

Særlig for stoffer som har et høyt potensial for adsorpsjon til jord, eller 

som er svært persistente, skal registranten vurdere forsøk med tanke på 

langtidsgiftighet i stedet for korttidsgiftighet.» 

7. I vedlegg X til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter annet ledd: 

«Uten at det berører opplysningene som er gitt om andre former, skal alle relevante fysisk-kjemiske, toksikologiske og 

økotoksikologiske opplysninger omfatte karakterisering av nanoformen som er gjenstand for forsøket, og forsøksvilkårene. 

Dersom QSAR-modeller benyttes, eller dersom dokumentasjon innhentes på andre måter enn gjennom forsøk, skal det gis 

en begrunnelse samt en beskrivelse av kjennetegnene/egenskapene til nanoformene som dokumentasjonen kan anvendes 

for.»  
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b) Nr. 8.6.3 skal lyde: 

 «8.6.3. En undersøkelse av langtidsgiftighet ved gjentatt dose (≥ 12 måneder) 

kan foreslås av registranten eller kreves av Byrået i samsvar med 

artikkel 40 eller 41 dersom hyppigheten eller varigheten av 

menneskers eksponering tyder på at en mer langvarig undersøkelse er 

hensiktsmessig, og et av følgende vilkår er oppfylt: 

— alvorlige eller tungtveiende giftvirkninger som gir grunn til 

særlig bekymring, er observert i 28- eller 90-dagersunder-

søkelsen, og tilgjengelig dokumentasjon er utilstrekkelig for en 

toksikologisk vurdering eller risikobeskrivelse, eller 

— virkninger påvist ved stoffer som når det gjelder molekylstruktur, 

har en klar strukturlikhet med stoffet som undersøkes, ikke ble 

oppdaget i 28- eller 90-dagersundersøkelsen, eller 

— stoffet kan ha en farlig egenskap som ikke kan oppdages i en  

90-dagersundersøkelse. 

Dersom nanoformer omfattes av registreringen, skal de fysisk-

kjemiske egenskapene, særlig partikkelstørrelse, form og andre 

morfologiske parametrer, overflatefunksjonalisering og over-

flateareal samt molekylstruktur tas i betraktning når det skal 

avgjøres om et av vilkårene ovenfor er oppfylt.» 

8. I vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) I innledningen tilføyes følgende tekst etter siste ledd: 

«Særlige krav til nanoformer i dette vedlegg gjelder uten at det berører krav til andre former av et stoff.» 

b) Nr. 1.1.3 skal lyde: 

«1.1.3. Historiske data som gjelder mennesker 

Historiske data som gjelder mennesker, for eksempel epidemiologiske undersøkelser av eksponerte befolk-

ningsgrupper, data om utilsiktet eller yrkesmessig eksponering og kliniske undersøkelser, skal tas i betraktning. 

Dataenes verdi for en bestemt virkning på menneskers helse avhenger blant annet av typen analyse og 

parametrene som omfattes, og på reaksjonens omfang og spesifisitet, og følgelig virkningens forutsigbarhet. 

Kriteriene for å vurdere dataenes tilstrekkelighet omfatter 

1) riktig utvalg og beskrivelse av eksponerte grupper og kontrollgrupper, 

2) en tilstrekkelig beskrivelse av eksponeringen, 

3) tilstrekkelig varighet av oppfølgingen for å fastslå eventuelle sykdomstilfeller, 

4) en gyldig metode for observasjon av virkning, 

5) tilstrekkelig hensyntagen til skjevheter og feilkilder, og 

6) en rimelig statistisk pålitelighet som underbygger konklusjonen. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

c) Underavsnitt 1.2 skal lyde: 

«1.2. Dataenes beviskraft 

Det kan foreligge data fra flere uavhengige informasjonskilder som samlet har tilstrekkelig beviskraft og 

berettiger antakelsen/konklusjonen om at et stoff har eller ikke har en bestemt farlig egenskap, mens opplys-

ningene fra hver enkelt kilde isolert sett ikke anses som tilstrekkelig til å berettige en slik antakelse/ 

konklusjon. 
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Det kan foreligge data fra nye forsøksmetoder som ennå ikke er inkludert i forsøksmetodene nevnt i artikkel 13 

nr. 3, eller fra en internasjonal forsøksmetode som er anerkjent av Kommisjonen eller Byrået som likeverdig, og 

som har tilstrekkelig beviskraft til å berettige konklusjonen at et stoff har eller ikke har en bestemt farlig 

egenskap. 

Dersom det foreligger tilstrekkelig beviskraft for forekomsten eller fraværet av en bestemt farlig egenskap 

skal det ikke foretas videre forsøk på virveldyr for vedkommende egenskap, 

kan videre forsøk som ikke involverer virveldyr, utelates. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

d) Underavsnitt 1.3 skal lyde: 

«1.3. Kvalitativ eller kvantitativ strukturaktivitetsrelasjon ((Q)SAR) 

Resultater oppnådd ved bruk av gyldige (Q)SAR-modeller (kvalitative eller kvantitative strukturaktivitets-

relasjoner) kan tyde på forekomst eller fravær av en bestemt farlig egenskap. Resultatene fra bruk av (Q)SAR-

modeller kan anvendes i stedet for forsøk når følgende vilkår er oppfylt: 

— Resultatene er utledet av en (Q)SAR-modell som det er fastslått har vitenskapelig gyldighet. 

— Stoffet faller inn under (Q)SAR-modellens bruksområde. 

— Resultatene er tilstrekkelige for klassifisering og merking og/eller risikovurdering. 

— Det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon av den benyttede metoden. 

Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide og gi retningslinjer for 

vurdering av hvilke (Q)SAR-modeller som oppfyller nevnte vilkår samt gi eksempler. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat.» 

e) Siste ledd i avsnitt 1.4 skal lyde: 

«Slik bekreftelse er ikke nødvendig dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1) Resultatene er utledet av en in vitro-metode som er fastslått å være av vitenskapelig verdi etter en validerings-

undersøkelse i henhold til internasjonalt anerkjente valideringsprinsipper. 

2) Resultatene er tilstrekkelige for klassifisering og merking og/eller risikovurdering. 

3) Det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon av den benyttede metoden. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal metoden i nr. 1–3 håndtere nanoformene separat.» 

f) I avsnitt 1.5 skal første ledd lyde: 

«Stoffer hvis fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper med sannsynlighet ligner eller følger et 

fast mønster som følge av strukturell likhet, kan anses som en gruppe eller «kategori» av stoffer. Anvendelse av 

gruppebegrepet krever at fysisk-kjemiske egenskaper, virkninger på menneskers helse og miljøvirkninger samt skjebne 

i miljøet kan forutsies ut fra data for et eller flere referansestoffer som tilhører samme gruppe, ved interpolasjon med 

andre stoffer i gruppen (metode med sammenligning med stoffer med samme struktur). Dermed unngås behovet for å 

foreta forsøk med hvert stoff for hvert endepunkt. Byrået skal, etter å ha rådført seg med relevante aktører og andre 

berørte parter, offentliggjøre retningslinjer for en teknisk og vitenskapelig begrunnet metodikk for gruppering av stoffer 

i tilstrekkelig tid før første registreringsfrist for innfasingsstoffer. 

Når nanoformer omfattes av registreringen, skal denne metoden håndtere nanoformene separat. Ved gruppering av ulike 

nanoformer av samme stoff kan ikke likheter i molekylstrukturen alene brukes som begrunnelse. 

Dersom nanoformer som omfattes av en registrering, grupperes eller plasseres i en «kategori» sammen med andre 

former, herunder andre nanoformer, av stoffet i samme registrering, gjelder forpliktelsene ovenfor på samme måte.» 
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9. I vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

a) Innledningen skal lyde: 

«INNLEDNING 

Formålet med dette vedlegg er å fastsette hvordan etterfølgende brukere skal vurdere og dokumentere at risikoene som 

følger av stoffet eller stoffene de bruker, er under tilstrekkelig kontroll under bruken, for en bruk som ikke dekkes av 

sikkerhetsdatabladet som de har mottatt, og at andre brukere senere i forsyningskjeden kan ha risikoene under 

tilstrekkelig kontroll. Vurderingen skal dekke stoffets livssyklus fra det mottas av etterfølgende bruker med henblikk på 

vedkommendes egne bruksområder og identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. Vurderingen skal omfatte 

bruken av stoffet alene, i en stoffblanding eller i et produkt. 

Vurderingen skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av registreringen. Begrunnelsene og konklusjonene fra 

vurderingen skal være relevante for nanoformene fra de mottas av etterfølgende bruker med henblikk på 

vedkommendes egne bruksområder og identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. 

Ved vurderingen av kjemikaliesikkerhet og utarbeidingen av rapporten om kjemikaliesikkerhet skal etterfølgende 

bruker ta i betraktning opplysninger mottatt fra leverandøren av det kjemiske stoffet, i samsvar med artikkel 31 og 32 i 

denne forordning. 

Når nanoformer av stoffet omfattes av egne bruksområder eller identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden, 

skal egnede målenheter for vurdering og angivelse av resultatene i trinn 16 i vurderingen av kjemikaliesikkerhet i 

henhold til 0.6.1 og 0.6.2 overveies, og begrunnelsen skal inngå i rapporten om kjemikaliesikkerhet og sammenfattes i 

sikkerhetsdatabladet. En angivelse med flere målenheter der masseenheter inngår, er å foretrekke. 

Dersom en vurdering foretatt i henhold til en fellesskapsrettsakt (f.eks. en risikovurdering gjennomført i henhold til 

forordning (EØF) nr. 793/93) er tilgjengelig og er hensiktsmessig, skal den tas i betraktning ved vurderingen av 

kjemikaliesikkerheten, og den skal gjenspeiles i rapporten om kjemikaliesikkerhet. Avvik fra slike vurderinger skal 

begrunnes. Vurderinger foretatt i henhold til andre internasjonale og nasjonale programmer kan også tas i betraktning. 

Prosessen som den etterfølgende brukeren følger ved vurderingen av kjemikaliesikkerhet og utarbeidingen av rapporten 

om kjemikaliesikkerhet, omfatter tre trinn:» 

b) I trinn 2 tilføyes følgende tekst etter første ledd: 

«Når nanoformer av stoffet omfattes av egne bruksområder eller identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden, 

skal vurderingen omfatte fare-, PBT- og vPvB-vurderingen av nanoformen(e) som brukes.» 

c) I trinn 2 skal tredje ledd lyde: 

«I de tilfeller der den etterfølgende brukeren anser at de opplysningene leverandøren har gitt, må utfylles med andre 

opplysninger for å kunne utarbeide rapporten om kjemikaliesikkerhet, skal vedkommende innhente disse. Dersom 

opplysningene bare kan framskaffes ved hjelp av forsøk på virveldyr, skal vedkommende framlegge et forslag til 

forsøksstrategi overfor Byrået i samsvar med artikkel 38. Vedkommende skal forklare hvorfor det anses nødvendig med 

tilleggsopplysninger. I påvente av resultatene fra videre forsøk skal vedkommende registrere i rapporten om kjemi-

kaliesikkerhet hvilke risikohåndteringstiltak som vedkommende har iverksatt for å håndtere de risikoer som undersøkes. 

Ovennevnte registrering skal ta for seg alle nanoformer som omfattes av vedkommendes egne bruksområder eller 

identifiserte bruksområder senere i forsyningskjeden. Disse opplysningene skal være relevante for nanoformene.» 

 __________  


