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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1692 

av 9. oktober 2019 

om anvendelsen av visse registrerings- og datadelingsbestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den endelige registreringsfristen for innfasingsstoffer(*) 

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 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å unngå å overbelaste myndigheter og fysiske eller juridiske personer med arbeid med registrering av stoffer som 

allerede fantes på det indre marked da forordning (EF) nr. 1907/2006 trådte i kraft, er det i artikkel 23 i nevnte 

forordning fastsatt en overgangsordning for innfasingsstoffer. Som følge av dette ble det fastsatt en rekke forskjellige 

overgangsfrister for registrering av slike stoffer. Det følger av artikkel 23 nr. 3 i nevnte forordning at den endelige 

fristen for registrering innenfor overgangsordningen utløp 1. juni 2018. 

2) For å sikre likebehandling av markedsaktører som framstiller eller bringer i omsetning innfasingsstoffer og ikke-

innfasingsstoffer, må det etter utløpet av overgangsordningen angis anvendelsesområde for bestemmelser som har 

fastsatt gunstige vilkår for registrering av innfasingsstoffer. For disse bestemmelsene bør det derfor fastsettes en 

hensiktsmessig, rimelig og klar sluttdato etter hvilken disse bestemmelsene ikke lenger får anvendelse eller får 

anvendelse bare under særlige omstendigheter. 

3) I artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 er det fastsatt vilkår for beregningen av mengdene av 

innfasingsstoffer per år basert på gjennomsnittlige produksjons- eller importmengder for de tre foregående 

kalenderårene. For å sikre at markedsaktørene har tilstrekkelig tid til å foreta de nødvendige justeringer av sine 

beregningsmetoder, bør disse vilkårene som et første tiltak fortsatt gjelde fram til de angitte sluttdatoen. For å ta hensyn 

til definisjonen av «per år» i artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør sluttdatoen fastsettes til utgangen av 

dette kalenderåret (31. desember 2019). 

4) I tråd med regelgiverens hensikt om å redusere mulige virkninger av registreringsplikten for stoffer i små mengder 

fastsetter artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1907/2006 mindre strenge opplysningskrav for registrering av 

visse innfasingsstoffer i små mengder, forutsatt at de ikke oppfyller kriteriene i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1907/2006. I henhold til artikkel 23 nr. 3 i nevnte forordning måtte disse innfasingsstoffene i små mengder 

registreres innen registreringsfristen 1. juni 2018. For å sikre likebehandling av registranter som slutter seg til en 

registrering eller oppdaterer sin dokumentasjon i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) etter denne fristen, bør 

imidlertid denne bestemmelsen som et ytterligere tiltak fortsatt få anvendelse etter 1. juni 2018.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 259 av 10.10.2019, s. 12 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2020 av  

7. februar 2020 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. 
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5) Den 1. juni 2018 opphørte den formelle driften av foraene for utveksling av opplysninger om stoffer (SIEF). Som et 

tredje tiltak bør imidlertid registrantenes fortsatte datadelingsforpliktelser styrkes, og registrantene bør oppmuntres til å 

bruke lignende uformelle kommunikasjonsplattformer som setter dem i stand til å oppfylle sine fortsatte registrerings- 

og datadelingsforpliktelser i henhold til både forordning (EF) nr. 1907/2006 og kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) 2016/9(2). 

6) Det bør som et fjerde tiltak fastsettes at en potensiell registrant som har forhåndsregistrert et innfasingsstoff i samsvar 

med artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006, fram til den angitte sluttdatoen ikke er pålagt å følge 

orienteringsprosessen fastsatt i artikkel 26 i nevnte forordning, ettersom formålet med orienteringsprosessen allerede er 

oppfylt gjennom forhåndsregistreringen. 

7) Det må sikres at tvisteprosesser knyttet til datadeling lett kan identifiseres. Datadelingsbestemmelsene fastsatt i artikkel 

30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor fortsatt få anvendelse fram til den angitte sluttdatoen. Etter sluttdatoen er 

det bare datadelingsbestemmelsene i artikkel 26 og 27 i nevnte forordning som bør få anvendelse. 

8) 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 

Beregning av mengder av innfasingsstoffer 

Den bestemte metoden for beregning av mengdene av innfasingsstoffer per år som er fastsatt i artikkel 3 nr. 30 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, får anvendelse bare fram til 31. desember 2019. Når en registrant har gjennomført registrering av et stoff, 

skal denne registranten beregne sin mengde av stoffet per kalenderår i samsvar med artikkel 3 nr. 30 i forordning (EF)  

nr. 1907/2006. 

Artikkel 2 

Registreringskrav for visse innfasingsstoffer i små mengder 

Utløpet av overgangsordningen for innfasingsstoffer i forordning (EF) nr. 1907/2006 berører ikke anvendelsen av artikkel 12 

nr. 1 bokstav b) i nevnte forordning. 

Artikkel 3 

Datadelingsforpliktelser etter registrering 

Etter registrering av et stoff skal registranter, herunder registranter som framlegger data sammen med andre registranter, fortsatt 

oppfylle sine datadelingsforpliktelser på en rettferdig, åpen og ikke-diskriminerende måte som angitt i avdeling III i forordning 

(EF) nr. 1907/2006 og i gjennomføringsforordning (EU) 2016/9. I den forbindelse kan registrantene bruke uformelle 

kommunikasjonsplattformer tilsvarende foraene for utveksling av opplysninger om stoffer nevnt i artikkel 29 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

Artikkel 4 

Plikt til å orientere seg og dele data om innfasingsstoffer 

1. Dersom forhandlinger om datadeling gjennomført i samsvar med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke fører til 

noen avtale, får bestemmelsene i nevnte artikkel anvendelse bare fram til 31. desember 2019. 

  

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles framlegging av data og datadeling i samsvar med 

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

(EUT L 3 av 6.1.2016, s. 41). 
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2. Etter 31. desember 2019 er forhåndsregistreringer foretatt i samsvar med artikkel 28 i forordning (EF) nr. 1907/2006 ikke 

lenger gyldige, og artikkel 26 og 27 får anvendelse på alle innfasingsstoffer. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

  


