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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/11 

av 29. oktober 2019 

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

stoffer og stoffblandinger med hensyn til 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) Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble endret ved kommisjonsforordning (EU) 2017/542(2) for å tilføye visse krav om 

framlegging av opplysninger knyttet til reaksjoner i helsemessige nødssituasjoner, og å oppføre en entydig 

formelidentifikasjon (UFI) i feltet for tilleggsopplysninger på etiketten til en farlig stoffblanding. Endringene får 

uttrykkelig anvendelse fra 1. januar 2020, men det kreves bare at importører og etterfølgende brukere begynner å 

overholde de nye reglene etappevis i henhold til en rekke overholdelsesdatoer, alt etter hvilken hva er hensikten med at 

stoffblandingen bringes i omsetning. Den første slike overholdelsesdatoen er 1. januar 2020. 

2) Etter at forordning (EU) 2017/542 ble vedtatt, ble det framsatt flere forslag under drøftingene med nasjonale 

myndigheter og andre berørte parter med sikte på å lette gjennomføringen av de nye reglene som ble innført ved nevnte 

forordning, og klargjøre hva de betyr. De nye reglene som ble innført ved nevnte forordning, bør derfor endres for å 

muliggjøre en tydeligere fortolkning av dem, bedre den innbyrdes sammenhengen og å bøte på noen utilsiktede 

konsekvenser som er blitt tydelige først etter at forordningen ble vedtatt. Ettersom den entydige formelidentifikasjonen 

(UFI) kan måtte ajourføres ofte, bør de nye reglene særlig innebære at UFI-koden vises på etiketten til den farlige 

stoffblandingen eller på emballasjen nær etiketten. Artikkel 31 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1272/2008 omfatter allerede 

en mulighet for å anbringe alle merkingselementer på emballasjen i stedet for på en etikett. Dessuten omhandler artikkel 

29 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 situasjoner der en stoffblanding leveres uten noen form for emballasje. 

3) I tillegg til de redaksjonelle forslagene har nasjonale myndigheter og andre berørte parter reist enkelte innvendinger som 

gjelder gjennomførbarheten av de nye reglene som ble innført ved forordning (EU) 2017/542, for eksempel virkningene 

av den store variasjonen i blandingens sammensetning som følge av bestanddelenes naturlige opprinnelse, 

vanskeligheten med å kjenne produktenes nøyaktige sammensetning i tilfeller som omfatter en kompleks 

forsyningskjede, og konsekvensene av å ha flere leverandører av bestanddeler i stoffblandingene med samme tekniske 

egenskaper og farer. Når det er utviklet løsninger for å håndtere disse problemene er utviklet, må eventuelle endringer i 

de nye reglene gjøres før den første overholdelsesdatoen, da det kreves at importører og etterfølgende brukere begynner 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 6 av 10.1.2020, s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2020 av 14. juli 2020 

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

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

(2) 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 (EUT L 78 av 23.3.2017, s. 1). 
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å overholde de nye reglene for stoffblandinger til bruk for forbrukere. Første overholdelsesdato bør derfor utsettes fra  

1. januar 2020 til 1. januar 2021, slik at det er tilstrekkelig tid til å utvikle nødvendige løsninger og å foreta de 

nødvendige endringer av de nye reglene. Denne utsettelsen betyr ikke at medlemsstatene ikke skal ha sine systemer i 

drift i god tid før 1. januar 2021, slik at importører og etterfølgende brukere har tilstrekkelig tid til å forberede sine 

innsendinger før nevnte dato. 

4) Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor endres. 

5) Anvendelsesdatoen for denne forordningen bør utsettes og tilpasses anvendelsesdatoen for forordning (EU)  

nr. 2017/542. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

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

1) Artikkel 25 nr. 7 skal lyde: 

«7. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon (UFI), skal denne angis blant 

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

2) I artikkel 29 skal nytt nummer lyde: 

«4a. Dersom innsenderen i henhold til vedlegg VIII oppretter en entydig formelidentifikasjon (UFI), kan innsenderen, i 

stedet for å inkludere denne i tilleggsopplysningene på etiketten, velge å vise den på annen måte som er tillatt i henhold til 

del A nr. 5 i nevnte vedlegg.» 

3) Vedlegg VIII endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 29. oktober 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 
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VEDLEGG 

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

1) I del A gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.1 skal lyde: 

«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 2021.» 

b) Nr. 2.3 skal lyde: 

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

begrenset innsending av opplysninger som alternativ til de generelle kravene til innsending, i samsvar med 

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 

nevnte del.» 

c) Nr. 4.1 skal lyde: 

«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.» 

d) Nr. 4.3 skal lyde: 

«4.3. Som unntak fra nr. 4.2 er gruppeinnsending tillatt også dersom forskjellen i sammensetningen mellom 

forskjellige stoffblandinger i gruppen bare gjelder parfyme, forutsatt at den samlede konsentrasjonen av de 

forskjellige parfymene i hver stoffblanding ikke overstiger 5 %.» 

e) I nr. 5.1 skal tredje ledd lyde: 

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

parfymer, forutsatt at endringen i sammensetningen bare gjelder disse parfymene eller tilsetting av nye parfymer.» 

f) Nr. 5.2 skal lyde: 

«5.2. Istedenfor å inkludere UFI-koden i tilleggsopplysningene på etiketten kan innsenderen velge å trykke eller 

påsette den på den indre emballasjen sammen med de andre merkingselementene. 

Dersom den indre emballasjen er i en slik form eller er så liten at det er umulig å påsette UFI-koden, kan 

innsenderen trykke eller påsette UFI sammen med de andre merkingselementene på den ytre emballasjen. 

Når det gjelder stoffblandinger som ikke er emballert, skal UFI-koden angis i sikkerhetsdatabladet eller inngå i 

en kopi av merkingselementene nevnt i artikkel 29 nr. 3., alt etter hva som er relevant. 

UFI-koden skal innledes med akronymet «UFI» med store bokstaver etterfulgt av kolon («UFI:») og skal være 

godt synlig, lett leselig og ikke kunne fjernes.» 

g) Nr. 5.3 skal lyde: 

«5.3. Når det gjelder stoffblandinger som leveres til bruk i industrianlegg, kan UFI-koden som unntak fra nr. 5.2 første 

ledd alternativt angis i sikkerhetsdatabladet.»  
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2) I del B gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1.1 skal annet ledd lyde: 

«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 en spesifikk identifisering er mulig.» 

b) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2. Opplysninger om innsenderen og kontaktpunkt 

Innsenderens navn, fullstendige adresse, telefonnummer og e-postadresse skal angis, og dersom de avviker fra 

disse kontaktopplysningene, betegnelse på, fullstendig adresse til og telefonnummer og e-postadresse for et 

kontaktpunkt som skal brukes til å innhente ytterligere opplysninger som er relevante for reaksjoner i 

helsemessige nødssituasjoner.» 

c) Nr. 1.3 skal lyde: 

«1.3. Navn, 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 navn, et telefonnummer og en e-postadresse angis 

for rask tilgang til detaljerte tilleggsopplysninger om produktet som er relevant for reaksjoner i helsemessige 

nødssituasjoner, på det språket som er fastsatt i del A nr. 3.3. Telefonnummeret skal være tilgjengelig døgnet 

rundt, sju dager i uken.» 

d) I nr. 2.4 skal tredje strekpunkt lyde: 

«— pH, dersom den er tilgjengelig, for stoffblandingen som levert eller, dersom stoffblandingen er et fast stoff, 

pH for en vandig væske eller løsning ved en gitt konsentrasjon. Testblandingens konsentrasjon i vann skal 

angis. Dersom pH ikke er tilgjengelig, skal årsakene til dette angis.» 

e) I nr. 3.1 skal tredje og fjerde ledd lyde: 

«Som unntak fra annet ledd skal parfymebestanddeler i stoffblandinger være til stede i minst én av stoffblandingene i 

en gruppeinnsending. 

Ved gruppeinnsendinger der parfymene varierer mellom stoffblandingene i gruppen, skal det framlegges en liste over 

stoffblandingene og parfymene i disse, herunder deres klassifisering.» 

f) Nr. 3.1.1 skal lyde: 

«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 

sammensetningen på anmodning raskt er tilgjengelige i samsvar med nr. 1.3.» 

g) Overskriften til nr. 3.2 skal lyde: 

«Identifikasjon av stoffblandingens bestanddeler» 

h) I nr. 3.2 innsettes følgende ledd før nr. 3.2.1: 

«En stoffblandings bestanddel er enten et stoff eller en stoffblanding i stoffblandingen (mixture in mixture, MIM).»  
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i) I nr. 3.2.2 skal annet ledd lyde: 

«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 

MIM identifiseres ved hjelp av produktidentifikatoren i samsvar med artikkel 18 nr. 3 bokstav a), sammen med 

konsentrasjonen og UFI-koden, dersom denne foreligger, og dersom det utpekte organet har mottatt opplysningene om 

MIM i en tidligere innsending. I mangel av en UFI eller dersom det utpekte organet har ikke mottatt opplysningene om 

MIM i en tidligere innsending, skal MIM identifiseres ved hjelp av sin produktidentifikator i samsvar med artikkel  

18 nr. 3 bokstav a), sammen med dens konsentrasjon og opplysningene om sammensetningen i sikkerhetsdatabladet for 

MIM og alle andre kjente bestanddeler samt navnet, e-postadressen og telefonnummeret til MIM-leverandøren.» 

j) Nr. 3.2.3 skal lyde: 

«3.2.3. Generiske produktidentifikatorer 

Som unntak fra nr. 3.2.1 og 3.2.2 kan de generiske produktidentifikatorene «parfyme» eller «fargestoffer» 

brukes for bestanddeler i stoffblandingen som utelukkende brukes til å tilsette parfyme 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 

produktidentifikator, overstiger til sammen ikke 

a) 5 % for mengden av parfyme, og 

b) 25 % for mengden av fargestoffer.» 

k) Nr. 3.3 skal lyde: 

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

Følgende bestanddeler i en stoffblanding skal angis: 

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

fysiske virkninger, og 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 %.» 

l) Nr. 3.4 skal lyde: 

«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 

stoffblandingens bestanddeler som er identifisert i samsvar med nr. 3.3.» 

m) I nr. 3.4.1 skal tittelen på tabell 1 lyde: 

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

helsemessige nødssituasjoner» 
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n) Nr. 3.4.2 skal lyde: 

«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 noen 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 parfymebestanddeler 

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 av dem ikke overstiger 5 %. 

Tabell 2 

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

klassifisert som farlige 

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» 

o) Nr. 3.5 skal lyde: 

«3.5. Klassifisering av stoffblandingens bestanddeler 

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. Når det 

gjelder en MIM som er identifisert ved hjelp av dens produktidentifikator og dens UFI-kode i samsvar med del B 

nr. 3.2.2, skal bare klassifiseringen av MIM med henblikk på helsefarer og fysiske farer framlegges.» 

p) I nr. 4.1 skal tittelen på tabell 3 lyde: 

«Endringer i konsentrasjonen av bestanddeler som krever innsending av ajourførte opplysninger» 

q) I nr. 4.1 skal siste ledd lyde: 

«Når parfymene i en gruppeinnsending endres, skal listen over stoffblandinger og parfymer i disse blandingene som 

påkrevd i nr. 3.1 ajourføres.» 

3) I del C gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1.2 skal lyde: 

«1.2 Identifikasjon av stoffblandingen og innsenderen 

Produktidentifikator 

— Produktets fullstendige handelsnavn (ved gruppeinnsending skal alle produktidentifikatorer oppføres) 

— Andre navn, synonymer 

— Entydig(e) formelidentifikator(er) (UFI) 

— Andre identifikatorer (godkjenningsnummer, selskapets produktkoder) 
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Kontaktopplysninger for innsenderen og eventuelt kontaktpunkt 

— 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 (tilgjengelig døgnet rundt, sju dager i uken) 

— E-postadresse» 

b) I nr. 1.3 skal listen over «Tilleggsopplysninger om stoffblandingen» lyde: 

«Tilleggsopplysninger om stoffblandingen 

— Farge(r) 

— pH, dersom den er tilgjengelig, for stoffblandingen som levert eller, dersom stoffblandingen er et fast stoff, pH for 

en vandig væske eller løsning ved en gitt konsentrasjon. Testblandingens konsentrasjon i vann skal angis. Dersom 

pH ikke er tilgjengelig, skal årsakene til dette angis 

— Fysisk tilstand 

— Emballasje (type(r) og størrelse(r)) 

— Beregnet bruk (produktkategori) 

— Bruk (for forbrukere, yrkesmessig, industriell)» 

 __________  


