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VERORDENINGEN
VERORDENING (EU) Nr. 252/2011 VAN DE COMMISSIE
van 15 maart 2011
tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de
Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van
chemische stoffen (REACH)
(Voor de EER relevante tekst)

de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de
lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het ken
merken van gevaarlijke preparaten (4) werden herhaaldelijk gewijzigd. De Richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG zullen tijdens een overgangsperiode worden
vervangen: stoffen moeten met ingang van 1 december
2010 en mengsels met ingang van 1 juni 2015 over
eenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden in
gedeeld, geëtiketteerd en verpakt, waarbij stoffen tussen
1 december 2010 en 1 juni 2015 zowel overeenkomstig
Richtlijn 67/548/EEG als overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 1272/2008 moeten worden ingedeeld. Beide
richtlijnen worden bij Verordening (EG) nr. 1272/2008
met ingang van 1 juni 2015 volledig ingetrokken.

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Par
lement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aan
zien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een
Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijzi
ging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG (1) van de Commissie,
en met name artikel 131,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende
de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en
mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen
67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Ver
ordening (EG) nr. 1907/2006 (2) worden de bepalingen
en criteria voor de indeling en etikettering van stoffen,
mengsels en bepaalde specifieke voorwerpen in de Ge
meenschap geharmoniseerd, rekening houdend met de
indelingscriteria en etiketteringsregels van het wereldwijd
geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering
van chemische stoffen (GHS).

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking
en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (3) en Richtlijn
1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van
31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

(1) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.
(2) PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.
(3) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet wor
den aangepast aan de indelingscriteria en andere toepas
selijke bepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(4)

Bij artikel 58, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008
is artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1907/2006
gewijzigd om het aan te passen aan de indelingscriteria in
Verordening (EG) nr. 1272/2008. Dit heeft ook gevolgen
voor bijlage I van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die
niet is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Daarom moet bijlage I bij Verordening (EG) nr.
1907/2006 worden aangepast aan de nieuwe tekst van
artikel 14, lid 4, van die verordening.

(5)

Bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is de terminologie
ingrijpend veranderd ten opzichte van die welke in Richt
lijn 67/548/EEG wordt gehanteerd. Bijlage I bij Verorde
ning (EG) nr. 1907/2006 is niet gewijzigd bij Verorde
ning (EG) nr. 1272/2008 en moet worden geactualiseerd
om rekening te houden met die veranderingen en de
algehele samenhang te garanderen.

(6)

Verder moeten verwijzingen naar Richtlijn 67/548/EEG
worden vervangen door passende verwijzingen naar Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008.

(4) PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.
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Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 zullen
de registraties, met inbegrip van de chemischeveiligheids
rapporten, zijn ingediend vóór de datum waarop deze
verordening van toepassing wordt. Wijzigingen van de
indelingscriteria en andere toepasselijke bepalingen als
gevolg van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn over
eenkomstig artikel 62, tweede alinea, van die verorde
ning, met ingang van 1 december 2010 van toepassing
voor stoffen. Om een vlotte overgang te verzekeren,
moet worden voorzien in een overgangsperiode voor
het actualiseren van de registraties.

(8)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet
daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstem
ming met het advies van het bij artikel 133 van Ver
ordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt
gewijzigd:
1) punt 0.6 wordt vervangen door:
„0.6. Stappen in een chemischeveiligheidsbeoordeling
0.6.1. De chemischeveiligheidsbeoordeling van een stof
door een fabrikant of importeur omvat de volgende
stappen 1 tot en met 4, overeenkomstig de des
betreffende hoofdstukken van deze bijlage:
1. een beoordeling van de gevaren voor de gezond
heid van de mens;
2. een beoordeling van de gevaren van fysischchemische eigenschappen voor de gezondheid
van de mens;
3. een beoordeling van de gevaren voor het milieu;
4. een PBT- en zPzB-beoordeling.
0.6.2. Overeenkomstig de hoofdstukken 5 en 6 van deze
bijlage omvat de chemischeveiligheidsbeoordeling in
de in punt 0.6.3 bedoelde gevallen ook de volgende
stappen 5 en 6:
5.

een beoordeling van de blootstelling

5.1. de opstelling van blootstellingsscenario's (of de
vaststelling van passende gebruiks- en blootstel
lingscategorieën, indien opportuun);
5.2. het schatten van de blootstelling;
6.

een risicokarakterisering.

0.6.3. Indien de fabrikant of importeur op grond van de
stappen 1 tot en met 4 concludeert dat de stof
voldoet aan de criteria voor een van de volgende
gevarenklassen of -categorieën van bijlage I bij Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008 of als PBT of zPzB
moet worden beschouwd, moet de chemischeveilig
heidsbeoordeling overeenkomstig de hoofdstukken 5
en 6 van deze bijlage ook de stappen 5 en 6 om
vatten:
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a) de gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7,
2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catego
rieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15
typen A tot en met F;
b) de gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 scha
delijke effecten op de seksuele functie en de
vruchtbaarheid of op de ontwikkeling, 3.8 andere
effecten dan een narcotische werking, 3.9
en 3.10;
c) gevarenklasse 4.1;
d) gevarenklasse 5.1.
0.6.4. Een samenvatting van alle relevante informatie die
bij de behandeling van de bovengenoemde punten is
gebruikt, wordt opgenomen in de desbetreffende ru
briek van het chemischeveiligheidsrapport (zie
hoofdstuk 7).”;
2) punt 1.0.1 wordt vervangen door:
„1.0.1. De beoordeling van de gevaren voor de gezondheid
van de mens is bedoeld om de indeling van een stof
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 te
bepalen en om de blootstellingsniveaus te bepalen
die bij de blootstelling van de mens aan de stof niet
mogen worden overschreden. Dit blootstellings
niveau wordt de afgeleide dosis zonder effect (deri
ved no-effect level — DNEL) genoemd.”;
3) punt 1.0.2 wordt vervangen door:
„1.0.2. Bij de beoordeling van de gevaren voor de mense
lijke gezondheid wordt gekeken naar het toxicoki
netisch profiel (met name absorptie, metabolisme,
distributie en eliminatie) van de stof en van de
volgende groepen van effecten:
1) acute effecten zoals acute toxiciteit, irritatie en
corrosiviteit;
2) sensibilisering;
3) toxiciteit bij herhaalde toediening, en
4) CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageni
teit voor kiemcellen en voortplantingstoxiciteit).
Op basis van alle beschikbare informatie wordt in
dien nodig ook naar andere effecten gekeken.”;
4) punt 1.1.3 wordt vervangen door:
„1.1.3. Alle andere informatie dan over de mens die wordt
gebruikt om een bepaald effect bij de mens te be
oordelen en de relatie tussen dosis (concentratie) en
respons (effect) te bepalen, dient kort te worden
beschreven, indien mogelijk in de vorm van een
of meer tabellen, waarbij onderscheid wordt ge
maakt tussen in-vitro-informatie, in-vivo-informatie
en andere informatie. De relevante testresultaten
(zoals ATE, LD50, NO(A)EL of LO(A)EL) en tes
tomstandigheden (zoals de duur van de test en de
toedieningsweg) en andere relevante informatie die
nen in internationaal erkende meeteenheden voor
dat effect te worden vermeld.”;
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5) de punten 1.3.1 en 1.3.2 worden vervangen door:
„1.3.1. De juiste indeling, ontwikkeld overeenkomstig de
criteria in Verordening (EG) nr. 1272/2008, dient
te worden vermeld en gemotiveerd. Indien van toe
passing worden specifieke concentratiegrenswaar
den als gevolg van de toepassing van artikel 10
van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en de artike
len 4 tot en met 7 van Richtlijn 1999/45/EG opge
geven en indien deze niet in bijlage VI, deel 3, bij
Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn opgenomen,
worden zij gemotiveerd.
De beoordeling moet altijd een verklaring bevatten
of de stof al dan niet voldoet aan de criteria van
Verordening (EG) nr. 1272/2008 voor indeling in
de gevarenklasse „kankerverwekkendheid”, categorie 1A of 1B, in de gevarenklasse Јmutageniteit in
geslachtscellen, categorie 1A of 1B, of in de geva
renklasse „voortplantingstoxiciteit, categorie” 1A of
1B.
1.3.2. Indien de informatie niet volstaat om te beslissen of
een stof in een bepaalde gevarenklasse of -categorie
moet worden ingedeeld, dient de registrant te ver
melden en te motiveren wat hij naar aanleiding
daarvan heeft gedaan of besloten.”;
6) de tweede zin van punt 1.4.1 wordt vervangen door:
„Het is mogelijk dat voor sommige gevarenklassen, in het
bijzonder mutageniteit voor kiemcellen en kankerverwek
kendheid, er op basis van de beschikbare informatie geen
toxicologische drempelwaarde, en dus ook geen DNEL kan
worden bepaald.”;
7) punt 2.1 wordt vervangen door:
„2.1. De beoordeling van de gevaren van fysisch-chemische
eigenschappen is bedoeld om de indeling van een stof
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 te
bepalen.”;
8) punt 2.2 wordt vervangen door:
„2.2. De potentiële effecten op de gezondheid van de mens
worden voor ten minste de volgende fysischchemische eigenschappen beoordeeld:
— ontplofbaarheid;
— ontvlambaarheid;
— oxiderend vermogen.
Indien de informatie niet volstaat om te beslissen of
een stof in een bepaalde gevarenklasse of -categorie
moet worden ingedeeld, dient de registrant te vermel
den en te motiveren wat hij naar aanleiding daarvan
heeft gedaan of besloten.”;
9) punt 2.5 wordt vervangen door:
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„2.5. De juiste indeling, ontwikkeld overeenkomstig de cri
teria in Verordening (EG) nr. 1272/2008, dient te
worden vermeld en gemotiveerd.”;
10) punt 3.0.1 wordt vervangen door:
„3.0.1. De beoordeling van de milieugevaren is bedoeld om
de indeling van een stof overeenkomstig Verorde
ning (EG) nr. 1272/2008 te bepalen en te bepalen
beneden welke concentratie van de stof er geen
nadelige effecten op het desbetreffende milieucom
partiment worden verwacht. Deze concentratie staat
bekend als de voorspelde concentratie zonder effect
(predicted no-effect concentration — PNEC).”;
11) de punten 3.2.1 en 3.2.2 worden vervangen door:
„3.2.1. De juiste indeling, ontwikkeld overeenkomstig de
criteria in Verordening (EG) nr. 1272/2008, dient
te worden vermeld en gemotiveerd. Elke M-factor
die volgt uit de toepassing van artikel 10 van Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008 wordt vermeld en
indien hij niet in bijlage VI, deel 3, bij Verordening
(EG) nr. 1272/2008 is opgenomen, wordt hij ge
motiveerd.
3.2.2. Indien de informatie niet volstaat om te beslissen of
een stof in een bepaalde gevarenklasse of -categorie
moet worden ingedeeld, dient de registrant te ver
melden en te motiveren wat hij naar aanleiding
daarvan heeft gedaan of besloten.”;
12) de punten 4.1 en 4.2 worden vervangen door:
„4.1. Stap 1: Vergelijking met de criteria
Dit deel van de PBT- en zPzB-beoordeling omvat een
vergelijking van de beschikbare informatie met de in
bijlage XIII, sectie 1, vermelde criteria en een verkla
ring of de stof al dan niet aan deze criteria voldoet.
De beoordeling wordt verricht overeenkomstig de in
het inleidende gedeelte van bijlage XIII en in de sec
ties 2 en 3 van die bijlage opgenomen bepalingen.
4.2. Stap 2: Karakterisering van de emissie
Indien de stof aan de criteria voldoet, of indien zij in
het registratiedossier als PBT of zPzB wordt be
schouwd, moet een karakterisering van de emissie
worden uitgevoerd, die de relevante delen van de in
hoofdstuk 5 beschreven beoordeling van de blootstel
ling omvat. In het bijzonder omvat deze een schatting
van de hoeveelheden van de stof die bij alle door de
fabrikant of importeur uitgevoerde activiteiten en bij
elk geïdentificeerd gebruik in de verschillende milieu
compartimenten vrijkomen, en een bepaling van de te
verwachten routes via welke de mens en het milieu
aan de stof worden blootgesteld.”.
13) Deel B van de tabel in hoofdstuk 7 wordt als volgt
gewijzigd:
a) de punten 5.3.1, 5.3.2 en 5.3.3 worden geschrapt;
b) de punten 5.5.1 en 5.5.2 worden geschrapt;

L 69/6

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

c) punt 5.7 wordt vervangen door:
„5.7. mutageniteit voor kiemcellen”;
d) de punten 5.9.1 en 5.9.2 worden geschrapt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

16.3.2011

Zij is van toepassing met ingang van 5 mei 2011.
Voor registraties die zijn ingediend vóór 5 mei 2011, wordt het
chemischeveiligheidsrapport echter uiterlijk op 30 november
2012 overeenkomstig deze verordening geactualiseerd.
Artikel 22, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 is niet
van toepassing op die actualiseringen.
Dit artikel laat de artikelen 2 en 3 van Verordening (EU)
nr. 253/2011 van de Commissie (1) onverlet wat artikel 1,
punt 12, van deze verordening betreft.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 15 maart 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

(1) Zie bladzijde 7 van dit Publicatieblad.

