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FORORD
I dette dokument beskrives det, hvornår og hvordan de specifikke regler for registreringen af
mellemprodukter i henhold til REACH kan anvendes. Det er et led i en række vejledende
dokumenter, der har til formål at hjælpe alle aktører med at opfylde deres forpligtelser i
henhold til REACH-forordningen. Disse dokumenter indeholder en detaljeret vejledning om
en række væsentlige REACH-processer samt om visse specifikke videnskabelige og/eller
tekniske metoder, som industrien eller myndighederne skal følge i henhold til REACH.
Vejledningerne er blevet udarbejdet og drøftet inden for rammerne af REACHgennemførelsesprojekterne (RIP), som Kommissionens tjenestegrene står i spidsen for, og som
omfatter alle aktører: medlemsstaterne, industrien og ikke-statslige organisationer. Efter
accept fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er de vejledende dokumenter
overdraget til ECHA til offentliggørelse og løbende vedligeholdelse. Al ajourføring af
vejledningen udarbejdes af ECHA og sendes derefter i høring hos aktørerne fra
medlemsstaterne, industrien og ngo'erne. For nærmere oplysninger om høringsproceduren
henvises til:
http://echa.europa.eu/doc/FINAL_MB_30_2007_Consultation_procedure_on_guidance.pdf
Vejledningsdokumenterne findes på Det Europæiske Kemikalieagenturs websted
(http://echa.europa.eu/reach_en.asp). Yderligere vejledende dokumenter vil blive
offentliggjort på webstedet, når de er færdige eller er blevet opdateret.
Dette dokument vedrører Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af
1
18. december 2006 om REACH.
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Version

Afsnit

Foretaget ændring

Dato
Juni 2007:

1.2.3

Ordlyden er blevet ændret for at øge
overensstemmelsen med afsnit 1.2.2 og for at
præcisere, at registranten udelukkende kan
regne med bekræftelsen fra sin kunde om, at
stoffet anvendes under nøje kontrollerede
betingelser.

Februar 2008

1.2.3

Der er blevet tilføjet en sætning sidst i det
sidste afsnit for at oplyse forbrugere uden for
EU om risikohåndteringsforanstaltningerne.

Februar 2008

2

Præcisering af, at registrering udelukkende er
nødvendig, hvis stoffet ikke er undtaget fra
registrering.

Februar 2008

2

I fjerde afsnit er der tilføjet en sætning for at
præcisere, hvordan et registreringsdossier kan
indsendes, hvis et stof fremstilles eller
importeres til andre formål end udelukkende til
anvendelse som mellemprodukt, eller hvis
fremstillingen eller
anvendelsen/anvendelserne ikke foregår
under nøje kontrollerede betingelser.

Februar 2008

Sidst i fjerde afsnit er der tilføjet en sætning,
der forklarer, hvordan gebyrerne beregnes.
2

I tredjenederste afsnit på side 12 er der tilføjet
nogle ord for at præcisere, at
oplysningskravene udelukkende gælder for
transporterede mellemprodukter.

Februar 2008

2.1

I punkt 2 i punktopstillingen er henvisningen til
en lokation i EU eller uden for EU blevet
fjernet.

Februar 2008

2.2

I klassificeringsafsnittet er der tilføjet tekst for
at præcisere, at kun klassificering – og ikke
mærkning – er nødvendig i forbindelse med
mellemprodukter.

Februar 2008

Derudover er det præciseret, hvor
risikohåndteringsforanstaltningerne og de nøje
kontrollerede betingelser skal angives.
2.3

I klassificeringsafsnittet er der tilføjet tekst for

Februar 2008

Version

Afsnit

Foretaget ændring

Dato

at præcisere, at kun klassificering – og ikke
mærkning – er nødvendig i forbindelse med
mellemprodukter.
Derudover er det præciseret, hvor
risikohåndteringsforanstaltningerne og de nøje
kontrollerede betingelser skal angives.
2.5

Der er tilføjet endnu et punkt til
punktopstillingen i det tredje afsnit for at
specificere, hvad den ledende registrant
anbefales at indsende.

Februar 2008

2.7

Nogle ord er blevet tilføjet for at præcisere,
hvornår registreringsgebyret specificeres.

Februar 2008

V.03

1.2

Forskellige præciseringer, rettelser og
ajourføringer i forbindelse med opgaver og
forpligtelser, herunder krav i forbindelse med
klassificering og mærkning.

Oktober 2010

V.03

2.

Der er tilføjet præcisering om situationer, hvor
stoffet er registreret til anvendelse som
mellemprodukt og til andre anvendelser.
Denne præcisering omfatter gebyrberegning.

Oktober 2010

V.03

2.1.

Der er tilføjet en præcisering om, at kriterierne
i henhold til artikel 18, stk. 4, også kan
anvendes til at begrunde, at der også er nøje
kontrollerede betingelser (SCC) for
mellemprodukter på produktionsstedet.

Oktober 2010

V.03

2.1

Det er blevet fremhævet, at registranten af et
mellemprodukt kan vælge mellem to
registreringsveje: vej i overensstemmelse med
artikel 17 eller 18, hvis der er nøje
kontrollerede betingelser (herunder streng
indeslutning). Vej i overensstemmelse med
artikel 10, hvis risikokontrol opnås på anden
måde end ved hjælp af nøje kontrollerede
betingelser.

Oktober 2010

V.03

2.1

Der er tilføjet et afsnit, hvor lovteksten i
henhold til artikel 18, stk. 4, omdannes til en
systematisk liste over referencer mellem de
forskellige elementer ved streng indeslutning
og de enhedsoperationer, hvortil de anvendes.

Oktober 2010

V.03

2.1

Personlige værnemidlers rolle inden for
rammerne for nøje kontrollerede betingelser er
blevet præciseret.

Oktober 2010

V.03

2.1

Fodnote 10 til 12: Henvisninger til anden
fællesskabslovgivning er blevet ajourført.

Oktober 2010

Version

Afsnit

Foretaget ændring

Dato

V.03

2.1

Det er blevet præciseret, at selv om der ikke
kræves fuldstændig dokumentation for nøje
kontrollerede betingelser i
registreringsdossieret, skal registranten give
en grundlæggende indikation af, hvordan
registranten er kommet frem til sine
konklusioner om nøje kontrollerede
betingelser. Der henvises til tillæg 3, hvor
registranten kan anføre detaljerede
oplysninger om
risikohåndteringsforanstaltninger på en
struktureret måde.

Oktober 2010

V.03

2.1

På listen over emner til den internationale
dokumentation er DNEL'er og PNEC'er blevet
fjernet, da en kemikaliesikkerhedsvurdering
ikke er påkrævet for isolerede
mellemprodukter under nøje kontrollerede
betingelser.

Oktober 2010

V.03

2.1

Tilføjelse til listen over emner til
dokumentation: processens design og
indeslutningens strenghed

Oktober 2010

V.03

2.1

Tilføjelse til listen over emner til
dokumentation: processens design og
indeslutningens strenghed

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Der skelnes nu mere tydeligt mellem streng
indeslutning og reducering af frigivelser ved
hjælp af tekniske og proceduremæssige
foranstaltninger.

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Det er blevet præciseret, at ”streng
indeslutning” i henhold til artikel 18, stk. 4, litra
a, betyder, at det tekniske materiel er beregnet
til at forhindre frigivelse, samtidig med at
stoffets fysisk-kemiske egenskaber og
procesbetingelserne tages med i betragtning.
Indeslutning kan opnås ved en kombination af
mekaniske barrierer og luftdynamiske
barrierer.

Oktober 2010

V.03

2.1.1

Den trinvise fremgangsmåde er blevet
medtaget i dette afsnit som et eksempel på,
hvordan henholdsvis kontrol- og
indeslutningsstrategier kategoriseres. For
yderligere detaljerede eksempler henvises der
til COSHH-vejledningerne (Control of
Substances Hazardous to Health). Det er
blevet præciseret, at ”streng indeslutning” i
henhold til artikel 18, stk. 4, litra a, betyder, at
det tekniske materiel er beregnet til at
forhindre frigivelse, samtidig med at stoffets

Oktober 2010

Version

Afsnit

Foretaget ændring

Dato

fysisk-kemiske egenskaber tages med i
betragtning.
V.03

2.1.1

Der er indsat en ny eksempelboks (2) om
indeslutningsstrategier, herunder henvisninger
til kilder for at få yderligere oplysninger.

Oktober 2010

Foranstaltninger vedrørende artikel 18, stk. 4,
litra b, er blevet fjernet fra eksempelboksen til
medicinalindustrien (3). Nogle eksempler på
foranstaltninger er blevet medtaget for nylig
(f.eks. isolator med blød væg).
Ny eksempelboks (6): Påfyldning og tømning
af tog i den kemiske industri
Ny eksempelboks (7): Lagertanke, påfyldning
og tømning af flygtige flydende stoffer.
V.03

2.1.1

Al omtale af åbne processer i forbindelse med
streng indeslutning er blevet fjernet fra dette
afsnit

Oktober 2010

Sidst i afsnit 2.1.1 er der tilføjet et afsnit om
rollen af målte eller modellerede frigivelses/eksponeringsdata og rollen af den
tilgængelige viden om mellemprodukters
iboende farer ved udformningen af den
strenge indeslutning. Al anden omtale af
fareoplysninger, risikoovervejelser og
eksponeringsdata, der er spredt ud over den
tidligere version af dokumentet, er blevet
fjernet.
V.03

2.1.2

Det er blevet præciseret, at procedure- og
kontrolteknikker skal anvendes udover streng
indeslutning for at reducere restfrigivelse. Der
er tilføjet en henvisning til det relevante BREFdokument.

Oktober 2010

V.03

Eksempler

Eksempelboksen om tekniske foranstaltninger
til at regulere frigivelse til miljøet er blevet
ændret fra 2.1.1 til 2.1.2. Derudover er det
blevet præciseret, at
spildevandsrensningsanlæg eventuelt lever op
til kravet om nøje kontrollerede betingelser
afhængigt af mellemproduktets egenskaber.

Oktober 2010

V.03

2.1.4

En henvisning til BREF-dokumentet om
affalds- og spildevandsbehandling i den
kemiske industri er blevet medtaget.

Oktober 2010

V.03

2.1.6

En opsummering af principper for nøje
kontrollerede betingelser i henhold til REACH
er blevet medtaget som et nyt afsnit.

Oktober 2010

Version

Afsnit

Foretaget ændring

Dato

V.03

2.3

Der er blevet tilføjet en præcisering om, at
fraværet af en bekræftelse af nøje
kontrollerede betingelser for transporterede
isolerede mellemprodukter udløser
registreringspligt via vejen i henhold til artikel
10.

Oktober 2010

V.03

2.3

En henvisning til afsnit 8.2 i bilag II til REACH
er blevet medtaget (overensstemmelse
mellem risikohåndteringsforanstaltninger i
sikkerhedsdatabladet og de betingelser,
hvorpå registrering i henhold til artikel 17 og
18 er begrundet).

Oktober 2010

V.03

Tillæg 1

Forskellige tilføjelser og forbedringer for at
tilnærme tillæggets tekst til lovteksten.

Oktober 2010

V.03

Tillæg 3

Nyt: Format til dokumentation af oplysninger
om risikohåndteringsforanstaltninger i
registreringsdossieret for mellemprodukter
anvendt på produktionsstedet og
mellemprodukter, der transporteres.

Oktober 2010

V.03

Tillæg 4

Nyt: Definition af mellemprodukter som aftalt
mellem Kommissionen, medlemsstaterne og
ECHA den 4. maj 2010

Oktober 2010

V.04

1.2.2

Omstrukturering af registreringsforpligtelser og
-undtagelser

November 2010

V.04

1.2.3

Omstrukturering af registreringsforpligtelser og
-undtagelser

November 2010

V.04

2

Sletning af gentagne oplysninger.

November 2010

V.04

2.1

Mindre tilføjelser og forbedringer

November 2010

V.04

2.2

Som i afsnit 2.3 er henvisningen til
Kommissionens forordning 453/2010
medtaget.

November 2010

V.2

1.2.3

Et udtryk er tilføjet (andet punkt i
punktopstillingen om anmeldelse).

December 2010

V.2

2.

Forbedring af udtryk.

December 2010

V.2

2.1.1

Det afsnit, hvor der henvises til farlige
egenskaber, er slettet.

December 2010

V.2

2.1.6

Det afsnit, hvor der henvises til farlige
egenskaber, er slettet.

December 2010
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INDLEDNING

1.1

Definition af de forskellige mellemproduktkategorier

I REACH defineres et mellemprodukt som et stof, der fremstilles til og forbruges i eller
anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof (artikel 3, stk. 15).
Forskellige typer mellemprodukter er defineret i REACH:


Ikke-isolerede mellemprodukter



Isolerede mellemprodukter


Isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet (transporteres ikke)



isolerede mellemprodukter, der transporteres

Et ikke-isoleret mellemprodukt er et mellemprodukt, der under syntesen ikke bevidst
fjernes (bortset fra prøveudtagning) fra det udstyr, hvori syntesen finder sted. I sådant udstyr
indgår reaktionsbeholderen, hjælpeudstyr hertil samt udstyr, som stoffet/stofferne passerer
igennem i en ubrudt strøm eller batchproces, og rørsystemer til overførsel fra en beholder til
en anden med henblik på næste reaktionstrin, men det omfatter ikke tanke eller andre
beholdere, som stoffet/stofferne opbevares i efter fremstillingen (artikel 3, stk. 15, litra a).
Et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet er et mellemprodukt, der ikke
opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og hvor fremstillingen af
mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt finder
sted på samme produktionssted, der drives af en eller flere juridiske enheder (artikel 3, stk.
15, litra b).
Et produktionssted er en enkelt lokalitet, hvor, såfremt der er mere end én fremstiller af et
eller flere stoffer, visse infrastrukturer og anlæg deles (artikel 3, stk. 16).
Et isoleret mellemprodukt, der transporteres, er et mellemprodukt, der ikke opfylder
kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som transporteres mellem eller leveres til
andre produktionssteder (artikel 3, stk. 15, litra c).
De omstændigheder, hvorunder et stof kan betragtes som et mellemprodukt i henhold til
REACH, er præciseret i dokumentet ’Definition af mellemprodukter som aftalt af
Kommissionen, medlemsstaterne og ECHA den 4. maj 2010 2 . Denne definition er
udgangspunktet for denne vejledning. Dokumentet er vedhæftet i tillæg 4 til denne
vejledning.
Afhængigt af de identificerede mellemprodukter gælder der forskellige forpligtelser og
oplysningskrav (se afsnit 1.2.2).

2

http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC.
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Et isoleret mellemprodukts livscyklus begynder med fremstillingen deraf (i praksis med
fjernelse deraf fra fremstillingsprocessen). Denne livscyklus afsluttes, når stoffet anvendes i
synteseprocessen til fremstilling af et andet stof.
De rester af det isolerede mellemprodukt, som ikke omdannes til et andet stof i en
fremstillingsproces, bliver typisk kasseret eller bortskaffet som affald og ledt videre til
affaldshåndtering, når de ikke genanvendes som et ikke-isoleret eller isoleret mellemprodukt.
Som følge heraf falder de ikke længere ind under REACH. Når rester af mellemprodukter
findes i det syntetiserede stof, dækkes de – som en urenhed – ved registrering og vurdering
af dette andet stof.

1.2

Opgaver og forpligtelser

1.2.1

Ikke-isolerede mellemprodukter

Til anvendelse af et stof som et ikke-isoleret mellemprodukt er der ingen forpligtelser i
henhold til REACH (artikel 2, stk. 1, litra c).

1.2.2

Isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet

Fremstillere af isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet i mængder på 1 ton
eller mere pr. år skal indsende et registreringsdossier, medmindre stoffet er undtaget fra
registreringsbestemmelserne (for yderligere oplysninger om omfanget af REACH se afsnit
1.6 i vejledningen om registrering). De oplysninger, der skal indsendes med henblik på
standardregistrering (undtagen registrering som et mellemprodukt), er anført under artikel 10
og detaljeret beskrevet i afsnit 1.8.1 i vejledningen om registrering. Registranter af isolerede
mellemprodukter
anvendt
på
produktionsstedet
kan
dog
angive
færre
registreringsoplysninger i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, hvis de bekræfter, at
stoffet fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser som beskrevet i artikel
17, stk. 3, og i afsnit 2.1 i denne vejledning.
Registreringsforpligtelser og -undtagelser


I henhold til artikel 2, stk. 8, er mellemprodukter undtaget fra den generelle
registreringsordning, der henvises til i kapitel 1, afsnit II, i REACH. I stedet for
skal en fremstiller af et isoleret mellemprodukt anvendt på produktionsstedet
registrere sit stof i mængder på 1 ton eller mere pr. år i henhold til en anden
ordning som specificeret i kapitel 3, afsnit II, i REACH.



Hvis en anmeldelse i henhold til direktiv 67/548/EØF er blevet indsendt af
fremstilleren/importøren af et mellemprodukt anvendt på produktionsstedet, er
registrering ikke påkrævet. Stoffet anses for at være registreret, og et
registreringsnummer tildeles af agenturet (artikel 24).



Hvis fremstilleren i sit IUCLID-registreringsdossier bekræfter, at det isolerede
mellemprodukt anvendt på produktionsstedet fremstilles og anvendes under nøje
kontrollerede betingelser, (se afsnit 2.1), reduceres oplysningskravene til stoffets
iboende egenskaber (fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber, der kan
påvirke menneskers sundhed eller miljøet) til allerede tilgængelige data (f.eks.
oplysninger, som fremstilleren selv har, eller som fremstilleren kan få fra andre
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kilder), og der skal kun indsendes undersøgelsesresuméer, selv hvis der
forelægger en fuldstændig undersøgelsesrapport (artikel 17) (se 2.2).


I forbindelse med monomerer, der anvendes som isoleret mellemprodukt anvendt
på produktionsstedet ved produktion af polymerer, gælder de reducerede
registreringsbestemmelser for mellemprodukter ikke (artikel 6, stk. 2), og
fremstilleren skal gå videre som ved ”standardanvendelse", hvor stoffet
anvendes som ikke-mellemprodukt (se vejledning om registrering).



Hvis nøje kontrollerede betingelser ikke opfyldes, er en fuldstændig (standard)
datapakke påkrævet afhængigt af mængdeniveauet (artikel 10 og 12), og ved
mere end 10 t/år er en kemikaliesikkerhedsvurdering påkrævet. Dette omfatter
situationer, hvor ajourføringen af et dossier medfører en sådan situation.



Hvis et stof ikke længere anvendes af en registrant udelukkende som et
mellemprodukt, og/eller registranten ikke længere kan bekræfte, at stoffet
fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser, skal
registreringsdossieret ajourføres i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, uden
unødig forsinkelse, så det afhængigt af det mængdeinterval, hvorunder stoffet er
registreret, omfatter alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 10
og 12.

Klassificering og mærkning
Hvis det isolerede mellemprodukt anvendt på produktionsstedet er et stof, der skal
registreres, skal fremstilleren anmelde de oplysninger, der angår klassificering og mærkning
deraf i overensstemmelse med artikel 39, litra a, og artikel 40 i forordning (EF) nr. 1272/2008,
til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, der er oprettet i agenturet, hvis
fremstilleren markedsfører mellemproduktet (dvs. stiller det til rådighed for en anden juridisk
enhed på samme produktionssted eller et andet produktionssted).
Anmeldelse kan foretages enten ved at sende en særskilt anmeldelse til fortegnelsen eller
ved
medtagelsen
af
de
relevante
oplysninger,
dvs.
klassificeringsog
mærkningselementerne i henhold til CLP-forordningen, i et registreringsdossier, hvor dette
er påkrævet. Generelt skal en særskilt anmeldelse altid indsendes, hvor anmeldelsen skal
være indsendt, før registreringen indsendes. Når et registreringsdossier er indsendt, er en
særskilt anmeldelse ikke længere mulig. Hvis registreringsdossieret stadig indeholder DSDklassificeringerne, skal fremstilleren eller importøren ajourføre det med CLP-oplysningerne
uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med artikel 22 i REACH.
Hvis det isolerede mellemprodukt anvendt på produktionsstedet er et stof, hvoraf der
fremstilles mindre end 1 ton pr. år, skal fremstilleren anmelde de oplysninger, der angår
klassificering og mærkning deraf, til agenturet i henhold til artikel 39, litra b, i forordning (EF)
nr. 1272/2008, hvis



fremstilleren markedsfører mellemproduktet (dvs. stiller det til rådighed for en
anden juridisk enhed på samme produktionssted), og
stoffet opfylder kriterierne for klassificering som farlig.

Anmeldelse til fortegnelsen skal foretages før 3. januar 2011 for isolerede mellemprodukter
anvendt på produktionsstedet, som er blevet markedsført før den 1. december 2010, eller for
mellemprodukter, der først markedsføres efter den 1. december, inden for én måned efter, at
de er blevet markedsført (artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
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Yderligere præcisering af anmeldelse af klassificeringen og mærkningen findes i ECHA’s
praktiske vejledning 7 ‘Sådan anmeldes stoffer til fortegnelsen over klassificeringer og
mærkninger’ 3 . Derudover henvises der til ECHA’s ‘Indledende vejledning til CLPforordningen' 4 .
Dossier- og stofvurdering
I forbindelse med isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet, som
fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser i overensstemmelse
med artikel 18, stk. 4, finder dossier- og stofvurdering ikke anvendelse (artikel 49).
Den kompetente myndighed i den medlemsstat (MSCA), på hvis område
produktionsstedet ligger, kan dog anmode om yderligere oplysninger, hvis den mener,
at:


der er en risiko for menneskers sundhed eller miljøet i samme grad som
ved anvendelsen af et særligt problematisk stof (stoffer, der opfylder
kriterierne i artikel 57), og



at risikoen ikke er tilstrækkeligt kontrolleret (artikel 49).

Godkendelse/begrænsning

1.2.3



Enhver anvendelse af et stof som et isoleret mellemprodukt anvendt på
produktionsstedet er undtaget et godkendelseskrav (dvs. afsnit II – Godkendelse
– gælder ikke) (artikel 2, stk. 8, litra b). Dette gælder også for mellemprodukter,
der anvendes som monomerer til syntesen af polymerer.



Enhver fremstiller, importør eller bruger skal kontrollere, om et mellemprodukt er
dækket af en eventuel begrænsning i bilag XVII til REACH (artikel 67).

Isolerede mellemprodukter, der transporteres

Fremstillere eller importører af isolerede mellemprodukter, der transporteres, i mængder på
1 ton eller derover årligt skal indsende et registreringsdossier, medmindre stoffet er undtaget
fra registreringsbestemmelserne (for yderligere oplysninger om omfanget af REACH se
afsnit 1.6 i vejledningen om registrering). De oplysninger, der skal indsendes med henblik på
standardregistrering (dvs. reducerede krav som følge af, at der er nøje kontrollerede
betingelser, gælder ikke), er anført i artikel 10 og detaljeret beskrevet i afsnit 1.8.1 i
vejledningen om registrering. En registrant af isolerede mellemprodukter, der transporteres,
kan dog angive færre registreringsoplysninger i henhold til artikel 18, stk. 2, hvis



registranten i sit IUCLID-registreringsdossier bekræfter, at han fremstiller og/eller
anvender stoffet under nøje kontrollerede forhold, og
hvis han i sit IUCLID-registreringsdossier angiver, at han har modtaget oplysninger fra
alle brugerne længere nede i kæden om, at stoffet anvendes under nøje kontrollerede
betingelser som beskrevet i artikel 18, stk. 4, og afsnit 2.1 i denne vejledning. I dette
tilfælde hæfter både registranten og brugerne individuelt for deres egen udtalelse om de
nøje kontrollerede betingelser.

Registreringsforpligtelser og -undtagelser

3
4

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf.
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC.
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I henhold til artikel 2, stk. 8, er mellemprodukter undtaget fra den generelle
registreringsordning, der henvises til i kapitel 1, afsnit II, i REACH. I stedet for
skal en fremstiller eller importør af et isoleret mellemprodukt, der transporteres,
registrere sit stof i mængder på 1 ton eller mere pr. år i henhold til en anden
ordning som specificeret i kapitel 3, afsnit II, i REACH. Når stoffet fremstilles og
anvendes under nøje kontrollerede betingelser, og den årlige mængde af stoffet
er 1000 ton eller derover, skal datakravene om stoffets iboende egenskaber
(fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber. der kan påvirke menneskers
sundhed og miljøet) som specificeret i bilag VII medtages i tillæg til de
oplysninger, der kræves i henhold til kapitel 3, afsnit II, i REACH.
Hvis en anmeldelse i henhold til direktiv 67/548/EØF, der dækker
fremstilling/import og den relevante anvendelse, allerede er indsendt af
fremstilleren/importøren, er registrering ikke nødvendig. Stoffet anses for at være
registreret, og et registreringsnummer tildeles af agenturet. Hvis mængden af det
anmeldte stof når den næste mængdetærskel i henhold til artikel 12 i REACHforordningen, skal de yderligere oplysninger, der er påkrævet, fremsendes
(artikel 24).
Hvis fremstilleren eller importøren bekræfter, at han fremstiller og/eller anvender
stoffet under nøje kontrollerede betingelser, og han selv bekræfter eller erklærer,
at han har modtaget oplysninger fra brugerne om, at stoffet anvendes under nøje
kontrollerede betingelser (afsnit 2.1), og den årlige mængde af stoffet ligger
under 1000 ton, reduceres oplysningskravene til stoffets iboende egenskaber
(fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers
sundhed og miljøet) til eksisterende tilgængelige data (f.eks. oplysninger, som
han selv har, eller som han kan få fra andre kilder), og der skal kun indsendes
undersøgelsesresuméer, selv hvis der forelægger en fuldstændig
undersøgelsesrapport (artikel 18) (se 2.3).
I forbindelse med monomerer, der anvendes som isoleret mellemprodukt, der
transporteres, ved produktion af polymerer, gælder de reducerede
registreringsbestemmelser for mellemprodukter ikke (artikel 6, stk. 2), og
fremstilleren skal gå videre som ved et "standardmæssigt" stof (se vejledning om
registrering) 5 .
Hvis nøje kontrollerede betingelser ikke bekræftes, er en fuldstændig (standard)
datapakke påkrævet afhængigt af mængdeniveauet (artikel 10 og 12), og ved
mere end 10 t/år er en kemikaliesikkerhedsvurdering påkrævet.
Hvis et stof ikke længere anvendes af en registrant udelukkende som et
mellemprodukt, og/eller registranten ikke længere kan bekræfte, at stoffet
fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser, skal
registreringsdossieret ajourføres i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1, uden
unødig forsinkelse, så det afhængigt af det mængdeinterval, hvorunder stoffet er
registreret, omfatter alle de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 10
og 12.
Hvis mellemproduktet, der transporteres, når over mængdetærsklen på 1000 t/år,
skal fremstilleren/importøren ajourføre registreringsdossieret og som minimum
indsende de oplysninger, der er påkrævet i bilag VII

Klassificering og mærkning

5

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/registration_en.htm?time=1271257385.
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Hvis det isolerede mellemprodukt, der skal transporteres, er et stof, der skal registreres, skal
fremstilleren/importøren anmelde de oplysninger, der angår klassificering og mærkning deraf,
til agenturet i henhold til artikel 39, litra a, og artikel 40 i forordning (EF) nr. 1272/2008, hvis:

han markedsfører stoffet (dvs. stiller det til rådighed for en anden juridisk enhed
på samme produktionssted eller på et andet produktionssted), og

han ikke allerede har indsendt en registrering.
Anmeldelse kan foretages enten ved at sende en særskilt anmeldelse til fortegnelsen eller
ved
medtagelsen
af
de
relevante
oplysninger,
dvs.
klassificeringsog
mærkningselementerne i henhold til CLP-forordningen, i et registreringsdossier, hvor dette
er påkrævet. Generelt skal en særskilt anmeldelse altid indsendes, hvor anmeldelsen skal
være indsendt, før registreringen indsendes. Når et registreringsdossier er indsendt, er en
særskilt anmeldelse ikke længere nødvendig. Hvis registreringsdossieret stadig indeholder
DSD-klassificeringerne, skal fremstilleren eller importøren ajourføre det med CLPoplysningerne uden unødig forsinkelse i overensstemmelse med artikel 22 i REACH.
Hvis det isolerede mellemprodukt, der skal transporteres, er et stof, hvoraf der fremstilles
mindre end 1 ton pr. år, skal fremstilleren anmelde de oplysninger, der angår klassificering
og mærkning deraf, til agenturet i henhold til artikel 39, litra b, i forordning (EF) nr.
1272/2008, hvis:

han markedsfører stoffet (dvs. stiller det til rådighed for en anden juridisk enhed
på samme produktionssted eller på et andet produktionssted), og

stoffet opfylder kriterierne for klassificering som farlig.
Anmeldelse til fortegnelsen skal foretages før 3. januar 2011 for isolerede mellemprodukter,
der transporteres, og som er blevet markedsført før den 1. december 2010, eller for
mellemprodukter, der først markedsføres efter den 1. december, inden for én måned efter, at
de er blevet markedsført (artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1272/2008.
Yderligere præcisering af anmeldelse af klassificeringen og mærkningen findes i ECHA’s
praktiske vejledning 7 ‘Sådan anmeldes stoffer til fortegnelsen over klassificeringer og
mærkninger’ 6 . Derudover henvises der til ECHA’s ‘Indledende vejledning til CLPforordningen' 7 .
Dossier- og stofvurdering


Fremstiller/importør skal være opmærksomme på, at dossier- og stofvurdering
finder anvendelse på isolerede mellemprodukter, der transporteres. Som følge
heraf kan agenturet eller – hvis der ikke er nogen aftale mellem den kompetente
myndighed i medlemsstaten – Kommissionen anmode om yderligere oplysninger
ved udførelsen af en vurdering. Fremstilleren/importøren skal efterkomme alle
sådanne anmodninger inden for den fastsatte tidsfrist (se vejledningen om
vurdering).

Godkendelse/begrænsning


6
7

Enhver anvendelse af et stof som et isoleret mellemprodukt, der transporteres, er
undtaget et godkendelseskrav (dvs. afsnit II – Godkendelse – gælder ikke)
(artikel 2, stk. 8, litra b). Dette gælder også for mellemprodukter, der anvendes
som monomerer til syntesen af polymerer.

http://echa.europa.eu/doc/publications/practical_guides/pg_7_clp_notif_en.pdf.
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm#GD_PROCC.
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Enhver fremstiller, importør eller downstream-bruger skal kontrollere, om et
mellemprodukt er dækket af en eventuel begrænsning i bilag XVII til REACH
(artikel 67).
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REGISTRERING AF ISOLEREDE
MELLEMPRODUKTER

Det er hensigten, at denne vejledning skal bistå registranter af isolerede mellemprodukter i
at vurdere, om fremstillings- og anvendelsesforholdene opfylder de krav til registrering af et
isoleret mellemprodukt, som er angivet i artikel 17, stk. 3, eller 18, stk. 4. Vejledningen
omfatter også tre bilag, hvori indholdet og formatet til dokumentering af, at nøje kontrollerede
betingelser gælder, beskrives.
Registrantens første opgave er derfor at fastlægge, om det stof, der undersøges, er et
isoleret mellemprodukt, der fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser, og
om det transporteres eller ej, for at identificere de oplysninger, som han skal angive i et
registreringsdossier for at opfylde sine forpligtelser 8 .
Hvis fremstilleren eller importøren af et stof fremstiller eller importerer stoffet til andre formål
end udelukkende til anvendelse som mellemprodukt, eller det ikke kan påvises, at
fremstillingen eller en eller flere bestemte anvendelser udføres under nøje kontrollerede
betingelser, skal fremstilleren eller importøren indsende et ”standardregistreringsdossier” i
henhold til artikel 10. I denne situation, kan registranten, hvis en del af mængdeintervallet
fremstilles og anvendes som et mellemprodukt under nøje kontrollerede betingelser,
indsende ét registreringsdossier, der dækker alle mængdeintervaller.

o I

dette tilfælde baseres oplysningskravene til dette registreringsdossier på
mængdeintervallet anvendelser med ikke-mellemprodukter og for mellemprodukter, der
ikke anvendes under nøje kontrollerede betingelser. Det er ikke nødvendigt at tage den
del af mængdeintervallet, der fremstilles eller importeres til anvendelse som et
mellemprodukt under nøje kontrollerede betingelser, med i betragtning i forbindelse med
oplysningskravene til registreringsdossieret. Til fastlæggelse af registreringsdatoen skal
alle fremstillede mængder af stoffet uanset stoffets anvendelse (mellemprodukt,
mellemprodukt under nøje kontrollerede betingelser og anvendelser med ikkemellemprodukter) tages med i betragtning.

o

Ikke desto mindre skal anvendelsen som mellemprodukt dokumenteres i dossieret,
herunder den mængde, der er fremstillet eller importeret til dette formål.

o

Gebyrerne beregnes enkeltvis for i) anvendelsen som mellemprodukt under nøje
kontrollerede betingelser (gebyrer for mellemprodukter i henhold til artikel 4 i forordning
(EF) nr. 340/2008) og ii) til andre anvendelser (standardgebyrer i henhold til artikel 3 i
forordning (EF) nr. 340/2008).

8

Det er dog klart, at monomerer, der anvendes som isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet
eller som isolerede mellemprodukter, der transporteres, ikke kan drage fordel af undtagelsen fra
standardregistreringskravene, som normalt gælder for mellemprodukter, og skal registreres i overensstemmelse
med de registreringskrav, der er beskrevet i artikel 10 (artikel 6, stk. 2). Til registrering af monomerer skal
vejledningen om registrering8 derfor anvendes (se også afsnit 1.1.2 og 1.1.3).
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Eksempel 1 på et stof, der både anvendes som isoleret mellemprodukt og ikkemellemprodukt
En virksomhed fremstiller 2300 ton af stof A, hvoraf 1700 ton anvendes som mellemprodukt under nøje
kontrollerede betingelser. Denne virksomhed indsender et standardregistreringsdossier for stof A, hvor
de tilbageværende 600 ton, der ikke anvendes som mellemprodukter, anvendes til at fastlægge
oplysningskravene. Dette betyder, at oplysningskravene for stoffer på 100-1.000 ton anvendes som en
basis for dette standarddossier. Det faktum, at stoffet også anvendes som et mellemprodukt, skal
angives i dossieret, og mængden på 1700 ton, der anvendes som mellemprodukter, skal
dokumenteres i dossieret.

Hvis fremstilleren eller importøren af stoffet fremstiller eller importerer det udelukkende til
anvendelse som et isoleret mellemprodukt under nøje kontrollerede betingelser (se 2.1), kan
fremstilleren eller importøren indsende et registreringsdossier med reducerede
oplysningskrav (i henhold til artikel 17 og 18) som beskrevet i afsnit 2.2 og afsnit 2.3. Der er
yderligere oplysninger om udregning af mængdeinterval i vejledningen om registrering.
Datakravene for registrering af isolerede mellemprodukter, der er fremstillet i mængder på 1
ton eller derover pr. år, kan være forskellige for isolerede mellemprodukt anvendt på
produktionsstedet og isolerede mellemprodukter, der transporteres (se afsnit 1.1.2 og 2.2 for
isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet og afsnit 1.1.3 og 2.3 for isolerede
mellemprodukter, der transporteres). I forbindelse med mellemprodukter, der transporteres,
afhænger disse krav af den fremstillede eller importerede mængde, der transporteres. I
forbindelse med isolerede mellemprodukter, der transporteres, i mængder på mere end
1000 ton pr. år skal de oplysninger, der er specificeret i bilag VII til REACH, også medtages
(artikel 18, stk. 3).

2.1

Nøje kontrollerede betingelser

I forbindelse med isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet og isolerede
mellemprodukter, der transporteres, gælder muligheden for at levere en reduceret mængde
oplysninger for registrering deraf, når:


fremstilleren i forbindelse med isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet
bekræfter, at stoffet kun fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser
(artikel 17, stk. 3).



Fremstilleren eller importøren i forbindelse med isolerede mellemprodukter, der
transporteres, selv bekræfter eller erklærer, at brugeren over for ham har bekræftet, at
syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt foregår på andre
produktionssteder under nøje kontrollerede betingelser, der er beskrevet detaljeret i
artikel 18, stk. 4. I forbindelse med isolerede mellemprodukter, der transporteres, og
som fremstilles i EU, gælder de nøje kontrollerede betingelser både stoffets fremstilling
og anvendelse.

For at drage fordel af de reducerede oplysningskrav skal registranterne følgelig først vurdere,
om deres mellemprodukter håndteres under nøje kontrollerede betingelser på fremstillings-
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og anvendelsesstederne. Ved udarbejdelsen af registreringsdossieret med IUCLID5 9 skal
registranten medtage en bekræftelse i dossieret om, at stoffet fremstilles og anvendes under
nøje kontrollerede betingelser (se afsnit 2.4).
Definitionen på nøje kontrollerede betingelser i artikel 18, stk. 4, for isolerede
mellemprodukter, der transporteres, kan også anvendes som et udgangspunkt for isolerede
mellemprodukter anvendt på produktionsstedet. I artikel 18, stk. 4, gives en bredere
definition af nøje kontrollerede betingelser end i artikel 17, stk. 3, hvor sidstnævnte er
begrænset til kriterium a og b i den ovenstående liste. Ikke desto mindre anses kriterium c til
f også for at være hensigtsmæssige for isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet i forbindelse med beslutningen af, om nøje kontrollerede betingelser
gælder.
For at vurdere om mellemproduktet fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede
betingelser i hele sin livscyklus, bør registranten vurdere, om alle betingelserne i artikel 18,
stk. 4, gælder, at:
a) stoffet skal være strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin
livscyklus, herunder fremstilling, oprensning, rengøring og vedligeholdelse af udstyr,
prøveudtagning, analyse, påfyldning og tømning af udstyr eller beholdere,
affaldsbortskaffelse eller rensning og oplagring (se kapitel 2.1.1);
b) der skal anvendes kontrolteknologier og –fremgangsmåder for at reducere emission
og deraf følgende eksponering mest muligt (se kapitel 2.1.2);
c) kun behørigt uddannet og autoriseret personale må håndtere stoffet (se kapitel 2.1.3);
d) i tilfælde af rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal der anvendes særlige
procedurer, som f.eks. udrensning og udvaskning, før systemet åbnes, og nogen får
adgang til det;
e) i tilfælde af uheld, og hvor der frembringes affald, skal der anvendes
kontrolteknologier og/eller –fremgangsmåder til at reducere emissioner og den deraf
følgende eksponering mest muligt under rensnings- eller rengørings- og
vedligeholdelsesprocedurer (se kapitel 2.1.4);
f) procedurerne for håndtering af stoffer skal være veldokumenterede og skal nøje
overvåges af produktionsstedets operatør.
For begge typer isolerede mellemprodukter har registranten to muligheder baseret på
vurderingen og beskrivelsen af de betingelser, hvorunder stoffet fremstilles og/eller
anvendes:


indsend et registreringsdossier, der indeholder det begrænsede sæt af data, der
anmodes om i forbindelse med mellemprodukter, såfremt registranten konkluderer, at
stoffet fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser. I dette tilfælde

skal
dossieret
indeholde
detaljerede
oplysninger
om
de
risikohåndteringsforanstaltninger, som fremstilleren anvender (artikel 17, stk. 2,
litra f, og artikel 18, stk. 2, litra f), samt oplysninger om risikohåndteringsforanstaltninger,

9
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som anbefales til brugeren (for isolerede mellemprodukter, der transporteres, artikel 18,
stk. 2, litra f).


indsend et standardregistreringsdossier som beskrevet i artikel 10, hvis registranten ikke
er i stand til at påvise, at stoffet fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede
betingelser. Hvis alle kravene i artikel 18, stk. 4, litra a til f, ikke opfyldes, skal
registreringen omfatte alle de oplysninger, der er krævet i henhold til artikel 10. Det er
vigtigt at bemærke, at fravær af streng indeslutning eller fravær af reducering af
frigivelse ikke kan begrundes med en risikokarakteriseringskvotient).

Nøje kontrollerede betingelser bør ses som en kombination af tekniske foranstaltninger, der
underbygges af standardforskrifter og håndteringssystemer. I henhold til artikel 18, stk. 4,
skal nøje kontrollerede betingelser omfatte de følgende elementer:








tekniske foranstaltninger, der sikrer streng indeslutning i hele livscyklussen, herunder
de følgende aktiviteter (artikel 18, stk. 4, litra a):
o fremstilling og oprensning
o rengøring og vedligeholdelse af udstyr
o prøveudtagning og analyse
o påfyldning og tømning af udstyr eller beholdere
o affaldsbortskaffelse
o oplagring
kontrolteknologier og –fremgangsmåder, der anvendes til at reducere emissioner
(artikel 18, stk. 4, litra b og e)
o restemissioner fra streng indeslutning
o emissioner fra rensning, rengøring og vedligeholdelse efter ulykker
o emissioner fra rensning, rengøring og vedligeholdelse, når der frembringes
affald
særlige procedurer, før der gives adgang til systemet (artikel 18, stk. 4, litra d)
uddannet og autoriseret personale (artikel 18, stk. 4, litra c)
veldokumenterede og nøje overvågede procedurer (artikel 18, stk. 4, litra f)

Denne tilgang til håndtering af potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet er i
overensstemmelse med – og anerkender også – de eksisterende lovmæssige forpligtelser,
som har en indvirkning på fremstillere af stoffer (f.eks. kontrol af ulykker i henhold til direktiv
96/82/EF 10 , direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 2008/1/EF 11 ,
beskyttelse på arbejdspladen i henhold til direktivet om kemiske agenser 98/24/EF 12 ).
Streng indeslutning med tekniske foranstaltninger har til formål at forhindre frigivelser ved
hjælp af processens eller produktets tekniske udformning. Stoffets fysisk-kemiske
egenskaber og forarbejdningsbetingelserne (såsom temperatur og tryk) kan have en
indvirkning på den grad og type af indeslutningsforanstaltninger, der er nødvendig.
Det skal understreges, at nøje kontrollerede betingelser skal opnås uden at tage
anvendelsen af personlige værnemidler med i betragtning med undtagelse af i de nedenfor
angivne, særlige situationer (ulykker, hændelser, vedligeholdelse og rengøring). Personlige

10

Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/1/EF af 15. januar 2008 om integreret forebyggelse og
bekæmpelse af forurening.
12
Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under
arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser.
11
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værnemidler kan kun være en del af konceptet med nøje kontrollerede betingelser i det
omfang, hvor det har til hensigt at begrænse eksponering, som skyldes:



ulykker og hændelser, der kan forekomme til trods for hensigtsmæssige
håndteringssystemer og standardforskrifter, der har til formål at forhindre sådanne
hændelser og ulykker.



rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, såfremt der anvendes særlige procedurer,
såsom udrensning og udvaskning, før systemet åbnes, og nogen får adgang dertil.

Fuldstændig dokumentation af de gældende nøje kontrollerede betingelser er ikke påkrævet
i registreringsdossieret, men registranten skal dog give en grundlæggende indikation af,
hvordan han er kommet frem til sin konklusion om nøje kontrollerede betingelser. Der er
angivet et format til dokumentation af oplysninger om risikohåndtering i et
registreringsdossier i tillæg 3. Ikke desto mindre bør der være detaljeret intern
dokumentation i en virksomhed for at påvise, at nøje kontrollerede betingelser gælder i hele
mellemproduktets livscyklus. De nationale udøvende myndigheder kan anmode om sådanne
oplysninger. Bemærk, at der også kan henvises til relevant dokumentation for overholdelse
af anden lovgivning. Den detaljerede interne dokumentation i virksomheden bør mindst
omfatte:
 begrundelse for at vurdere, at stoffet anvendes som et mellemprodukt, og kundernes
udtalelser om anvendelsen som et mellemprodukt og opfyldelsen af de nøje
kontrollerede betingelser ved et isoleret mellemprodukt, der transporteres,
 de af mellemproduktets fysisk-kemiske egenskaber, som er relevante i forbindelse med
beslutningen om, hvilke foranstaltninger der skal sikre, at nøje kontrollerede betingelser
gælder,
 dokumentation af processens og udstyrets design, især de aspekter, der bidrager til stoffets
strenge indeslutning med tekniske foranstaltninger,
 de relevante anvendelsesforhold,
 foranstaltninger, som svarer til de krav, der er anført i artikel 18, stk. 4, litra b til f, og som
fremstilleren har gennemført og anbefaler til brugerne,
 oplysninger om eventuel restfrigivelse og deraf følgende eksponering, som forekommer til
trods for foranstaltningerne til streng indeslutning med tekniske foranstaltninger, og
 tilgængelige, relevante fysisk-kemiske, toksikologiske og økotoksikologiske oplysninger og
enhver relevant reference eller tærskelværdi (f.eks. fællesskabets grænseværdier for
erhvervsmæssig eksponering).
For at lette processen med at vurdere, om nøje kontrollerede betingelser opnås, er der i tillæg
1 angivet en vejledende og ikke-udtømmende liste over problemstillinger, der kan tages med i
betragtning. Det er hensigten, at denne liste skal underbygge en struktureret vurdering og
dokumentation fra registranten med henblik på at beslutte, om nøje kontrollerede betingelser
gælder. Til dette er det nødvendigt med bidrag fra eksperter (f.eks. produktionschefer,
ingeniører).
Det er værd at bemærke, at registranten af et isoleret mellemprodukt, der transporteres, ikke
behøver at få adgang til fortrolige forretningsoplysninger (f.eks. detaljer angående
procesteknologi og/eller teknisk udvikling osv.) fra brugeren/brugerne. Dette skyldes, at
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brugeren er ansvarlig for at sikre, at de anvender mellemproduktet under nøje kontrollerede
betingelser, og at bekræfte dette til registranten.
I tillæg 2 er der et eksempel på et generelt format til at dokumentere, hvordan stoffet
fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede betingelser. Dette indeholder oplysninger
om og begrundelser for de problemstillinger, som tillæg 1 omhandler. Bemærk, at enhver
oplysning, der frembringes med henblik på anden lovgivning (f.eks. arbejdstagerbeskyttelse),
også kan anvendes som et element til at demonstrere, at nøje kontrollerede betingelser
gælder.
Oplysninger om detaljer ved de risikohåndteringsforanstaltninger, der anvendes på
produktionsstedet, og som anbefales til brugeren for at opnå nøje kontrollerede betingelser,
skal medtages i registreringsdossieret. Der kan henvises til eksisterende lovgivning eller
industrielle standarder ved dokumentation af sådanne risikohåndteringsforanstaltninger. Det
anbefales at anvende formatet i tillæg 3 til at forklare risikohåndteringsforanstaltningerne i
registreringsdossieret. Det skal vedhæftes til IUCLID-afsnittet 13 med filnavnet
‘RMM_details’.

2.1.1

Streng indeslutning af stoffet med tekniske foranstaltninger

Streng indeslutning opnås ved den tekniske udformning af en proces og det udstyr, som har
til formål at forhindre frigivelse. Et stofs fysisk-kemiske egenskaber er én faktor, der skal
tages med i betragtning ved beslutningen af den rette udformning til opnåelse af streng
indeslutning, sammen med procesbetingelserne, hvis dette er relevant. Streng indeslutning
kan anvendes i forbindelse med håndtering af mellemprodukter på alle skala. Frigivelse af
stoffet skal forhindres ved hjælp af indeslutningssystemer, såsom kombinationer af egnede
mekaniske barrierer (f.eks. indkapslinger) og luftdynamiske barrierer (f.eks. punktudsugning
som en integreret del af indeslutnings- og differenstrykket).
I henhold til artikel 18, stk. 4:
”stoffet er strengt indesluttet ved hjælp af tekniske foranstaltninger i hele sin livscyklus,
herunder fremstilling, oprensning, rengøring og vedligeholdelse af udstyr, prøveudtagning,
analyse, påfyldning og tømning af udstyr eller beholdere, affaldsbortskaffelse eller rensning
og oplagring.”
For at kunne bekræfte og dokumentere stoffets strenge indeslutning skal registranten
karakterisere de procesbetingelser og det udstyr, der anvendes i løbet af hele stoffets
livscyklus, samtidig med at stoffets fysisk-kemiske egenskaber skal tages med i betragtning.
Beskrivelsen af disse tekniske foranstaltninger og betingelser skal muliggøre identificeringen
af arbejdstageres og miljøets eventuelle resteksponering for stoffet. Den skal for eksempel
specificere foranstaltningerne til streng indeslutning for de forskellige funktionelle elementer
(tryksatte beholdere, pakninger, sække, beholdere, tromler osv.) der er involveret i hele
processen, såsom fremstilling, overførsel (påfyldning, tømning osv.) eller prøveudtagning af
stoffet, når mulig restemission til arbejdspladsen eller miljøet kan forventes.
I en strengt indesluttet overordnet proces kan der anvendes forskellige
indeslutningsstrategier for forskellige forarbejdningstrin. Indeslutningsforanstaltninger i
forbindelse med i) batch-påfyldning og tømning af udstyr (via slanger, rørsamlinger), ii)
prøveudtagning (overførsel fra en beholder til en anden beholder via lukket
prøveudtagningsudstyr), iii) rengøring og vedligeholdelse og iv) overførsel og håndtering af
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det isolerede mellemprodukt i bulk gennem rørledninger og særlige bulklagerfaciliteter kan
for eksempel være forskellige.
Eksempler på tekniske foranstaltninger, der kan gennemføres for at sikre streng indeslutning,
er angivet i eksempel 2 til 7 i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagere og miljø i de
forskellige industrisektorer. Disse eksempler er på ingen måde bindende eller udtømmende,
men de illustrerer typerne af foranstaltninger eller nogle specifikke enhedsoperationer (f.eks.
påfyldning/tømning og stofhåndtering), der kan anvendes.
I eksempel 2 illustreres det, hvordan en passende indeslutningsstrategi kan bestemmes
systematisk på basis af den trinvise fremgangsmåde, der er beskrevet i bogen ‘Containment
systems - A design guide’, redigeret af Nigel Hirst, Mike Brocklebank, Martyn Ryder, udgivet
af Institution of Chemical Engineers (IChemE) UK, 2002.
Den trinvise fremgangsmåde i eksempel 2 har 5 kontrolniveauer. Strategi 1 er det laveste
kontrolniveau (ikke anset som streng indeslutning), og den eneste tekniske foranstaltning er
almindelig ventilation. På indeslutningsniveau 2 anvendes der punktudsugning, men
punktudsugningen er ikke integreret yderligere i et system med mekaniske barrierer. Da
stoffet stadig behandles direkte, og personlige værnemidler således kan være nødvendige,
er der generelt ikke streng indeslutning på niveau 2. Punktudsugning kan dog være en
integreret del af indeslutningsstrategi 3, og dermed er delvis eller fuldstændig mekanisk
indkapsling nødvendig. I den følgende illustration af strategi nævnes handskeåbninger og
direkte kobling, men der er dog også andre tekniske løsninger. Niveauet af indkapsling ved
hjælp af mekaniske barrierer stiger fra strategi 3 til strategi 5, som er et meget højt niveau af
indeslutning, hvor en fuldstændigt automatiseret indkapslet proces er påkrævet. Hvert
indeslutningsniveau er understøttet af en tilsvarende indeslutningsstrategi, der giver klar
praktisk rådgivning om design og procesudstyr, vedligeholdelse, adgang, undersøgelse og
testning, rengøring og husholdning, personlige værnemidler, uddannelse og opsyn. Med
andre ord definerer indeslutningsstrategien kriterierne for streng indeslutning i praksis.
Eksempel 2: Indeslutningsstrategier for håndtering af stoffer (eksempel på tekniske
foranstaltninger)
.
Til illustrering se de vedlagte 5 hovedskemaer, der afspejler de forskellige strategier. (Kilde: Hirst H.,
Brocklebank M., Ryder M. (Eds), Containments Systems- A Design guide, Institution of Chemicals
Engineers (IChemE), 2002.
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Bemærk: Illustrerende eksempler på den tekniske gennemførelse af disse strategier kan
findes i COSHH-vejledningerne (Control of Substances Hazardous to Health) 13 .

13

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/crseries.htm.
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Eksempel 3: Medicinalindustrien: eksempler på tekniske foranstaltninger til beskyttelse
af arbejdstagere og miljø
Indeslutning gennemføres for at forhindre eksponering af arbejdstageren og miljøet. Udformningen og
udvælgelsen af kontrolteknologier og udstyr er baseret på et sæt resultatafhængige kriterier.
Udvælgelsen af kontrolforanstaltninger sigter mod at kontrollere og forhindre emissioner ved kilden.
Eksempler på tekniske foranstaltninger kan omfatte:
overførsler, hvor der anvendes direkte kobling og lukkede systemer, såsom:
 vertikale processekvenser
 særlige ventiler, f.eks. af butterflyventiltypen
 vacuumoverførsel
fuldstændigt indkapslede processer, overførsel sker ved direkte kobling, barriere/isolatorteknologi,
såsom:
 isoleringsteknologi, f.eks. isolatorer
 IBC-beholdere med butterflyventiler
 isolatorer til bløde vægge (handskeposer)
 Alpha Beta Rapid Transfer-systemer til indkapsling
 specialiserede vacuumoverførselssystemer

Eksempel 4: Den petrokemiske industri: eksempel på tekniske foranstaltninger til
beskyttelse af arbejdstagere og miljø
Petrokemiske mellemprodukter i bulk vil altid blive håndteret på et kemisk anlæg, der har en høj
integritet, og som er beregnet til at reducere potentialet for emissioner til luft og vand. Typiske eksempler
på kontrolforanstaltninger og –systemer, der forefindes for at levere sådanne nøje kontrollerede
betingelser, omfatter:
 lukkede overførsler, der er beregnet til at forhindre lækager, f.eks. selvtømmende overførselsslanger
 metoder til materialepåfyldning og –tømning af høj integritet (f.eks. tørkoblinger, dampopsamling og –
genvinding)
 anlæg, der er beregnet til at lette tømningen og skylningen af anlægsudstyr før vedligeholdelse med
genbrug af affald og/eller passende affaldsbortskaffelse
 ventilpakning og flangepakninger af høj integritet (med lav emission)
 rækkevist opstillede proceskontroller og/eller indeslutningssystemer til procesprøveudtagning
 pumper med lav emission, f.eks. dåsepakninger, magnetiske pakninger og mekaniske pakninger
 rutinemæssig overvågning og inspektion for lækager med henblik på at reducere diffus emission

Eksempel 5: Den finkemiske industri: eksempler på tekniske og organisatoriske
foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagere og miljø
Ved håndtering af mellemprodukter i batch på finkemikalieanlæg er det nødvendigt, at anlæggets
konstruktion og systemer er beregnet til at forhindre emissioner til luft og vand. Typiske eksempler på
kontrolforanstaltninger og –systemer, som man kan støde på ved levering af sådanne nøje kontrollerede
betingelser, omfatter:
 materialeoverførsler via lukkede systemer (f.eks. semi-bulkbeholdere, såsom IBC’er)
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 lukkede
og
ventilerende
påfyldningssystemer
(f.eks.
poseskærere
med
integreret
emballagebortskaffelse)
 reaktionsbeholdere, der holdes ved hjælp af undertryk (negativt tryk). Udsugningsluft, der filtreres og
efterfølgende afbrændes. Beholdere, der er forbundet via fastspændte rør
 tømmeanordninger, der er beregnet til at reducere emissioner mest muligt (f.eks. til tromler/tønder via
pneumatiske påfyldningshoveder og kontinuerlige foringsrør, forbindelse af bigbags udført i en
fuldstændig indkapsling (f.eks. en handskeboks)
 anvendelse af beholdere, der er udstyret med inlinere til emballering og transport af mellemprodukter
 anlæg, der er beregnet til at lette tømningen og skylningen (samt afgiftningen) af udstyr før
vedligeholdelse
 maksimal anvendelse af automatiserede proceskontrolsystemer for at reducere manuel indblanding
 indesluttede procesprøveudtagningssystemer (f.eks. ventilerede kabinetter eller prøvebomber)
 påfyldning/tømning i en lukket opsamlingsbakke for at forhindre udslip til spildevand

Eksempel 6: Den kemiske industri: Togvognes påfyldning og tømning af flydende
produkter
Togvognes påfyldning og tømning af flydende, flygtige produkter.
Stoffet lagres i lagertanke og påfyldes togvogne med henblik på transport til et andet produktionssted.











togvogne påfyldes ved hjælp af forbindelsesarme
Der er informationskontrolsystemer for at påfyldning først begynder, når armen har en god
forbindelse
til slut før frakobling udføres udrensning af armene med N2, og et gasholdigt stof sendes tilbage til
tankene sammen med flydende fase med henblik på genanvendelse
arm i aval udrenses i en beholder, der genindsprøjtes i enheden gennem fleksible slanger
alle bøjelige dele rengøres, og vand indsamles til behandling
anvendelsesforhold og nøje kontrollerede betingelser implementeres for at beskytte arbejdstagere
og miljø
påfyldning af vogn foregår med en automatiseret forbindelsesarm, der har en anbefalet diameter
(DN 80 for væske og DN 50 for gas)
alle koblinger er udstyret med et rørafblændingssystem fra ONIS, hvorved eksponering for farlige
restkemikalier undgås

Eksempel 7: Den kemiske og petrokemiske industri: eksempler på tekniske
foranstaltninger til beskyttelse af arbejdstagere og miljø
Lagertanke til meget flygtige stoffer har flydende indvendige låg og mekanisk dobbeltforsegling
Eksempler på tekniske foranstaltninger:
 lukkede overførsler, der er beregnet til at forhindre lækager (selvtømmende overførselsslanger)
 anlægget er beregnet til at lette tømning og skylning før vedligeholdelse
 ventilpakninger og flangepakninger af høj integritet (med lav emission) (Bedømmelsen af ventiltypen
er i overensstemmelse med tæthedsklassen for diffus emission, de specificerede flangepakninger
og mellemproduktets egenskaber)
 rutinemæssig overvågning og inspektion for lækager med henblik på at reducere diffus emission
 lagertanke har flydende indvendige låger med mekanisk dobbeltforsegling
 systemer er anbragt på betonfundamenter i et bundt med den kapacitet, som er påkrævet i henhold til
miljøgodkendelsen. Tankens gulv og væggenes fundamentsektioner er også malet for at forhindre
korrosion. Tankene er beskyttet katodisk. Lagertanke installeres med niveaustyresystemer med en
alarm for højt niveau og for højt-højt niveau en uafhængig alarm for højt niveau
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Påfyldning og tømning af flygtige flydende stoffer på/af tanke/lastbiler og jernbanetanke. Eksempler på
tekniske foranstaltninger til indeslutning og reducering af frigivelser under påfyldning/tømning












påfyldning fra toppen gennem kuppel med kegle og med dampgenvinding
påfyldning fra toppen med neddykningsrør og med dampgenvinding
påfyldning fra toppen med neddykningsrør og med indhylning i inert gas
påfyldning fra bunden med lukket mandehul og med dampgenvinding
påfyldning fra bunden med lukket mandehul og med indhylning
tømning fra bunden ved hjælp af trykluft eller inert gas
tømning fra bunden ved hjælp af pumpe med lukket mandehul og med luftindsugning
tømning fra bunden ved hjælp af tyngdekraften med lukket mandehul og med damptilbageløb
tømning fra bunden ved hjælp af pumpe med lukket mandehul og med damptilbageløb
tømning fra bunden ved hjælp af pumpe med lukket mandehul og med inert gas
tømning fra toppen ved hjælp af pumpe med lukket mandehul og med damptilbageløb

Målte frigivelses- og eksponeringsdata er et nyttigt element til at påvise, at der opnås streng
indeslutning.
Hvis
sådanne
data
ikke
er
tilgængelige,
kan
pålidelige
eksponeringsmodelberegninger anvendes til dette formål.

2.1.2

Kontrolteknologier og –fremgangsmåder til reducering af emission og
en eventuel deraf følgende eksponering mest mulig

Frigivelse og eventuel deraf følgende eksponering, der forekommer til trods for streng
indeslutning med tekniske foranstaltninger, af processen skal reduceres mest muligt ved hjælp
af kontrolteknologier og –fremgangsmåder. I forbindelse med frigivelse til spildevand (inklusive
under rengørings- og vedligeholdelsesarbejde) omfatter nøje kontrollerede betingelser for
eksempel teknikker til reducering af emissioner mest muligt ved for eksempel afbrænding af
spildevand eller fjernelse af stoffer ved behandling på produktionsstedet, før spildevandet
udledes. Den samme tilgang gælder for emissioner til luften. Der er angivet nogle teknikker til
kontrol af emissioner til miljøet i eksempel 8.
Effektiviteten af alle metoder, der anvendes for at reducere emissioner og deraf følgende
eksponering mest muligt, beskrives i detaljeret dokumentation i virksomheden. Derudover kan
det være nødvendigt at medtage nogle detaljerede oplysninger om disse metoder (f.eks.
effektivitet) i registreringsdossieret.
Dokumentationen og beskrivelsen af de anvendte metoder kan være baseret på
virksomhedens IPPC-tilladelse eller –godkendelse, når blot der er tilstrækkelig og dækkende
dokumentation for overholdelsen af godkendelsens betingelser, og at denne påviser nøje
kontrollerede betingelser. Generelt kan det relevante BREF-dokument (referencedokument om
den bedst tilgængelige teknik) 14 i henhold til IPPC-direktivet (direktiv 2008/1/EF) anvendes
som et udgangspunkt til at påvise kontrolteknologiernes og –fremgangsmådernes effektivitet
ud fra reducering. Eksempler på sådanne kontrolteknologier kan findes i BREF-dokumenter
om forarbejdning i den kemiske industri og i BREF-dokumenter om almindelig spildevands- og
røggasbehandlings-/-håndteringssystemer i den kemiske sektor (“Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”).

14

http:// http://eippcb.jrc.es/reference/.
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Eksempel 8: Nogle tekniske foranstaltninger til kontrol af emissioner til miljøet
Røggasforbrænding: fuldstændig ødelæggelse af røggasser ved høje temperaturer i en specificeret
minimumsopholdstid, der er beregnet af en ingeniør
●

Kondensator: lavtemperaturudstyr, hvorigennem
røggasserne, således at de kan indsamles

røggas

sendes,

og

som

fortætter

●

Skrubber: mange forskellige typer tilgængelige. Sædvanligvis indpakkede søjler, omkring
hvilke en hensigtsmæssig skrubbeopløsning cirkulerer som specificeret af en ingeniør.
Røggasserne fra en proces og/eller et område ledes gennem skrubberen, hvorved gasserne
indfanges i skrubbeopløsningen. Røggasskrubbeopløsningen bortskaffes derefter ved
forbrænding.

●

HEPA-filter: et filter, der er beregnet til at indfange små partikler. Den almindelige luft fra et
område eller et stykke udstyr ledes gennem filteret før udledning til atmosfæren. Det
forurenede filter bortskaffes derefter ved forbrænding.

●

Spildevandsrensningsanlæg: et spildevandsrensningsanlæg er et biologisk og/eller
fysisk/kemisk system, hvortil spildevandsstrømmene fra en proces og udvasknings/rengøringsmidler sendes. Spor efter stoffet fjernes fra vandet før udledning til miljøet.
Bemærk: Hvorvidt et spildevandsrensningsanlæg opfylder reduceringskravet, afhænger af
stoffets iboende egenskaber. For eksempel
- frigivelse af stoffer, der ikke er let bionedbrydelige, kan ikke reduceres ved biologisk
behandling
- frigivelse af stoffer, der er adsorberet i en partikelmatrix under behandling, vil
udelukkende blive anset for at være reduceret, hvis den efterfølgende
slambehandling medfører stoffets eliminering.

●

kryogen behandling: kondensator til meget lave temperaturer, som indfanger alle
kondenserbare materialer som en væske eller et fast stof. Denne væske eller dette faste stof
bortskaffes derefter ved forbrænding.

●

Biofilter: et biofilter er et biologisk system, hvor visse stoffer i udluftningsstrømme nedbrydes
af mikroorganismer

2.1.3

Håndtering af stoffet af uddannet personale

For at reducere emissioner og eventuel deraf følgende eksponering mest muligt må kun
uddannet og autoriseret personale håndtere stoffet (artikel 18, stk. 4, litra c). Som minimum
skal de arbejdere, der håndtere mellemprodukter, have:


uddannelse og oplysninger om proces- og opgavespecifikke standardforskrifter,
hensigtsmæssige forholdsregler, arbejdsprocedurer, hvis der er driftsforstyrrelser i
forbindelse med processen eller ved uheld, samt de foranstaltninger, der skal gøres for
at sikre dem selv og andre arbejdstagere på arbejdspladsen. Der skal være
hensigtsmæssig arkivering af og dokumentation for uddannelse på produktionsstedet.



adgang til et sikkerhedsdatablad (SDS), som omfatter oplysninger om stoffets farlige
egenskaber og PBT/vPvB-egenskaber, såsom identiteten deraf, risiciene for sikkerhed
og helbred, de relevante grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (EU og
nationale) og anden relevant lovgivning.
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Disse procedurer bør gælde for alt personale, der håndterer stoffet, inklusive ved rengøring
og vedligeholdelse.

2.1.4

I tilfælde af uheld, og hvor der frembringes affald

Der skal være kontrolteknologier og/eller –fremgangsmåder, som anvendes til at reducere
emissioner mest muligt i tilfælde af uheld og i tilfælde, hvor der frembringes affald (artikel 18,
stk. 4, litra e). I forbindelse med dette kan præciseringerne i direktiv 96/82/EF om kontrol
med risikoen for større uheld med farlige stoffer og direktiv 94/9/EF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i
eksplosionsfarlig atmosfære med fordel læses, og de deri angivne krav kan med fordel
gennemføres. Bemærk: I forbindelse med affaldsbehandling skal der henvises til den
tilsvarende teknik, der er angivet i BREF-dokumentet om almindelig spildevands- og
røggasbehandlings-/-håndteringssystemer i den kemiske sektor (Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector) 15 .

2.1.5

Håndteringssystemer

Håndteringssystemer er en god mulighed for at sikre den korrekte anvendelse af
risikohåndteringsforanstaltninger. Et håndteringssystem omfatter hensigtsmæssige
standardforskrifter for at sikre, at kontrolforanstaltningerne anvendes i praksis 16 . Et sådan
system kan også definere håndteringsforpligtelserne, godkendelsesprocedurerne (f.eks. i
forbindelse med vedligeholdelse eller åbning af udstyr), inspektions- og revisionskrav osv.
På et hvilket som helst produktionssted bør et håndteringssystem indeholde henvisninger til
procedurer til forebyggelse af og reaktion på uheld. Det kan være hensigtsmæssigt at linke
dette system til operationelle kontruktionskontrolsystemer. I forbindelse med et
mellemprodukt, der transporteres, vil hver enkelt involveret part (leverandør og kunde) få
behov for et håndteringssystem for at sikre streng indeslutning og kontrollerede betingelser i
hele mellemproduktets livscyklus.

2.1.6

Opsummering af principper

Hovedprincipperne for nøje kontrollerede betingelser for registrering af mellemprodukter i
henhold til artikel 17 og artikel 18 i REACH er opsummeret nedenfor:



alle betingelserne i artikel 18, stk. 4, skal opfyldes samtidig. Hele mellemproduktets
livscyklus skal være underlagt nøje kontrollerede betingelser



hvis nøje kontrollerede betingelser anmeldes, kan risikokarakterisering ikke anvendes til
at begrunde en mangel på eller et fravær af streng indeslutning og
emissionsreduktionsteknologier



udformningen af streng indeslutning skal forhindre, at arbejdstagere eksponeres (ved
hjælp af tekniske foranstaltninger) for stoffet, og at stoffet frigives til miljøet. For at nå
dette mål skal den mest effektive strategi for streng indeslutning identificeres for hvert

15

http://eippcb.jrc.es/reference/cww.html.

16

I praksis omfatter håndteringssystemer en struktur med at reagere på uheld og påvise overholdelse med
relevant(e) erhvervs- og miljølovgivning og/eller standarder.
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specifikt procestrin, samtidig med at procesbetingelserne og mellemproduktets fysiskkemiske egenskaber skal tages med i betragtning. Indeslutningsstrategien kan bestå af
en kombination af mekaniske og luftdynamiske barrierer


i forbindelse med de tekniske foranstaltninger til indeslutning og kontrolteknologierne
skal der altid tages højde for procedurekontrol og uddannelse af arbejdstagere. Streng

indeslutning og procedurekontrol (inklusive uddannelse) er til sammen således
elementerne i en strategi med nøje kontrollerede betingelser


frigivelses- og eksponeringsdata er et yderligere nyttigt element til at påvise, at der
opnås streng indeslutning. Pålidelige eksponeringsmodelberegninger kan også
anvendes til dette formål.

2.2

Registreringskrav til isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet

Isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet, som fremstilles i mængder på 1
ton og derover pr. år, skal registreres hos agenturet. For at drage fordel af de reducerede
registreringskrav til isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet skal
fremstilleren bekræfte, at stoffet udelukkende anvendes og fremstilles under nøje
kontrollerede betingelser i hele stoffets livscyklus som defineret i artikel 17, stk. 3, (se også
afsnit 2.1).
De oplysninger, der kræves i henhold til artikel 17, stk. 2, er som følger:



fremstillerens identitet: de oplysninger, der skal indsendes, er detaljeret beskrevet
i afsnit 8.2.2.3 i vejledningen om registrering



mellemproduktets identitet: de oplysninger, der skal indsendes for at identificere
stoffet, er de samme oplysninger som dem, der skal indsendes i forbindelse med en
fuldstændig registrering (se 8.2.2.3 i vejledningen om registrering) med undtagelse
af beskrivelser af analysemetoderne (afsnit 2.3.5 til 2.3.7 i bilag VI), som ikke er
påkrævet



mellemproduktets klassificering: registranten skal fastlægge klassificeringen af
stoffet i forhold til fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber, der påvirker miljø og
menneskers sundhed. Denne klassificering skal dokumenteres i afsnit 2 i IUCLID 5
under overskriften ”klassificering” (”classification”). Der er yderligere oplysninger om
klassificering og mærkning i afsnit 8.2.2.4 i vejledningen om registrering.



alle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysiskkemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed
eller miljøet: når registranten er i retmæssig besiddelse af eller har fået tilladelse til
at henvise til en fuldstændig undersøgelsesrapport (en fuldstændig
undersøgelsesrapport eller undersøgelsesresumé kan anvendes frit efter mindst 12
år efter indsendelse deraf i forbindelse med en registrering (artikel 25, stk. 3), skal
han indsende et undersøgelsesresumé i sin registrering, medmindre der er tale om
en fælles registrering, hvor den ledende registrant indsender oplysningerne (se
afsnit 2.5). Udarbejdelsen af et undersøgelsesresumé er beskrevet i afsnit 8.2.2.4 i
vejledningen om registrering.
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en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen: kun en kortfattet generel
beskrivelse af den eller de identificerede anvendelser af stoffet som beskrevet i
afsnit 3.5 i bilag VI er påkrævet i forbindelse med isolerede mellemprodukter. Der er
flere detaljerede oplysninger om rapporteringskravene i afsnit 8.2.2.5 i vejledningen
om registrering.



nærmere oplysninger om de anvendte risikohåndteringsforanstaltninger:
nærmere oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningerne skal angives i afsnit
13 i IUCLID (selvstændig RMM-rapport, se tillæg 3 for format). Oplysningerne skal
omfatte en beskrivelse af de anvendte risikohåndteringsforanstaltningers effektivitet,
og denne beskrivelse skal være tilstrækkelig til at påvise, at stoffet er strengt
indesluttet i hele sin livscyklus, og at det fremstilles og anvendes under nøje
kontrollerede betingelser. Der er yderligere oplysninger om beskrivelsen af de
anvendte risikohåndteringsforanstaltninger og effektiviteten deraf i tillæg 3.

Hvis registranten på basis af de tilgængelige oplysninger og kendskab til processen ikke er i
stand til at konkludere, at stoffet fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede
betingelser, skal der indsendes en fuldstændig registrering i henhold til artikel 10 som
beskrevet i vejledningen om registrering.
I forbindelse med videreformidling af risikohåndteringsforanstaltninger til brugere af
mellemproduktet står der i afsnit 8.2 i bilag II til Kommissionens forordning 453/2010 17 ,
at: ”Hvis et stof er registreret som et isoleret mellemprodukt (som anvendes på stedet eller
som transporteres), skal leverandøren angive, at dette sikkerhedsdatablad er i
overensstemmelse med de særlige betingelser, der er givet som begrundelse for registrering
i henhold til artikel 17 eller 18.”
Som følge heraf skal de risikohåndteringsforanstaltninger, der overholder bestemmelserne i
artikel 18, stk. 4, beskrives for brugeren i et sikkerhedsdatablad for isolerede
mellemprodukter anvendt på produktionsstedet.

2.3

Registreringskrav
transporteres

til

isolerede

mellemprodukter,

der

Isolerede mellemprodukter, der transporteres, skal registreres hos agenturet, hvis de
fremstilles eller importeres i mængder på 1 ton eller derover pr. år. For at drage fordel af de
reducerede registreringskrav til isolerede mellemprodukter, der transporteres, skal
fremstilleren eller importøren selv bekræfte eller erklære, at han har modtaget bekræftelse
fra brugeren/brugerne om, at stoffet udelukkende anvendes og fremstilles under nøje
kontrollerede betingelser i hele stoffets livscyklus som defineret i artikel 18, stk. 4, (se også
afsnit 2.1).
Registranten af et mellemprodukt, der transporteres, skal derfor først indhente de
nødvendige oplysninger fra de forskellige brugere om, hvem stoffet leveres til, hvad enten
stoffet anvendes under nøje kontrollerede betingelser eller ej.

17

Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH). EUT L 133 af 31.05.10.
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For isolerede mellemprodukter, der transporteres, i mængder på under 1.000 t/år er
oplysningskravene i henhold til artikel 18, stk. 2, som følger:



fremstillerens eller importørens identitet: de oplysninger, der skal indsendes, er
detaljeret beskrevet i afsnit 8.2.2.3 i vejledningen om registrering



mellemproduktets identitet: de oplysninger, der skal indsendes for at identificere
stoffet, er de samme oplysninger som dem, der skal indsendes i forbindelse med en
fuldstændig registrering (se afsnit 8.2.2.3 i vejledningen om registrering) med
undtagelse af beskrivelser af analysemetoderne (afsnit 2.3.5 til 2.3.7 i bilag VI), som
ikke er påkrævet



mellemproduktets klassificering: registranten skal fastlægge klassificeringen af
stoffet i forhold til fysisk-kemiske egenskaber og egenskaber, der påvirker miljø og
menneskers sundhed. Denne klassificering skal dokumenteres i afsnit 2 i IUCLID 5
under overskriften ”klassificering” (”classification”). Der er yderligere oplysninger om
klassificering og mærkning i afsnit 8.2.2.4 i vejledningen om registrering.



alle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysiskkemiske egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers sundhed
eller miljøet: når registranten er i retmæssig besiddelse af eller har fået tilladelse til
at henvise til en fuldstændig undersøgelsesrapport (en fuldstændig
undersøgelsesrapport eller undersøgelsesresumé kan anvendes frit efter mindst 12
år efter indsendelse deraf i forbindelse med en registrering (artikel 25, stk. 3), skal
han indsende et undersøgelsesresumé i sin registrering, medmindre der er tale om
en fælles registrering, hvor den ledende registrant indsender oplysningerne (se
afsnit ). Udarbejdelsen af et undersøgelsesresumé er beskrevet i afsnit 8.2.2.6 i
vejledningen om registrering.



en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen: kun en kortfattet generel
beskrivelse af den eller de identificerede anvendelser for stoffet som beskrevet i
afsnit 3.5 i bilag VI er påkrævet i forbindelse med isolerede mellemprodukter. Der er
flere detaljerede oplysninger om rapporteringskravene i afsnit 8.2.2.5 i vejledningen
om registrering.



oplysninger om de risikohåndteringsforanstaltninger, der er anvendt og
anbefalet over for brugeren i henhold til artikel 18, stk. 4: nærmere oplysninger
om risikohåndteringsforanstaltningerne skal angives i afsnit 13 i IUCLID
(selvstændig RMM-rapport, se tillæg 3 for format). Oplysningerne skal omfatte en
beskrivelse af de anvendte risikohåndteringsforanstaltningers effektivitet, og denne
beskrivelse skal være tilstrækkelig til at påvise, at stoffet er strengt indesluttet i hele
sin livscyklus, og at det fremstilles og anvendes under nøje kontrollerede
betingelser. Der er yderligere oplysninger om beskrivelsen af de anvendte
risikohåndteringsforanstaltninger og effektiviteten deraf i tillæg 3.

I forbindelse med isolerede mellemprodukter, der transporteres, i mængder på mere end
1000 ton eller derover pr. år pr. fremstiller eller importør skal registranten yderligere medtage
de oplysninger, der er specificeret i bilag VII i forordningen. Der er flere detaljerede
oplysninger om rapporteringskravene i vejledningen om registrering.
Ud fra de tilgængelige oplysninger og kendskab til processen på de forskellige
produktionssteder, eller hvis der ikke er nogen bekræftelse, er registranten måske ikke i
stand til at konkludere, at stoffet anvendes under nøje kontrollerede betingelser. I dette
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tilfælde skal en fuldstændig registrering (inklusive det fuldstændige oplysningssæt som
påkrævet i forbindelse med ”standardstoffer” og beskrevet i vejledningen om registrering)
indsendes, samtidig med at den fremstillede eller importerede mængde af stoffet tages med
i betragtning.
I forbindelse med videreformidling af risikohåndteringsforanstaltninger til brugere af
mellemproduktet står der i afsnit 8.2 i bilag II til Kommissionens forordning 453/2010 18 ,
at: ”Hvis et stof er registreret som et isoleret mellemprodukt (som anvendes på stedet eller
som transporteres), skal leverandøren angive, at dette sikkerhedsdatablad er i
overensstemmelse med de særlige betingelser, der er givet som begrundelse for registrering
i henhold til artikel 17 eller 18.”
Som følge heraf skal de risikohåndteringsforanstaltninger, der overholder bestemmelserne i
artikel 18, stk. 4, beskrives for brugeren i et sikkerhedsdatablad for isolerede
mellemprodukter, der transporteres.

2.4

Udarbejdelse af et registreringsdossier for isolerede
mellemprodukter

I henhold til artikel 111 skal IUCLID anvendes som format på det tekniske dossier
(International Uniform Chemical Information Database). Dette betyder, at andre IT-værktøjer
også kan anvendes til at udarbejde dossiererne, såfremt de har samme format. I dette
dokument beskrives kun udarbejdelsen af registreringsdossier ved anvendelse af IUCLID.
Den sidste version af denne software er IUCLID 5, som vil blive anvendt som referencen i
dette dokument, og hvortil der er en specifik vejledning: vejledning om IUCLID. IUCLID 5softwaren kan downloades gratis fra IUCLID-webstedet på http://iuclid.eu af alle parter, hvis
det anvendes til ikke-kommercielle formål.
Det fuldstændige registreringsdossier skal indsendes via REACH-IT til agenturet som
beskrevet i afsnit 8.2 i vejledningen om registrering.
I forbindelse med mellemprodukter gør IUCLID 5 det muligt for registranten at identificere
oplysningskravene for enten isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet,
isolerede mellemprodukter, der transporteres, og som fremstilles i mængder på op til 1000
ton og isolerede mellemprodukter, der transporteres, og som fremstilles i mængder på 1000
ton eller derover pr. år. I hvert tilfælde skal alle tilgængelige og relevante oplysninger
anføres i registreringsdossieret. Afhængigt af registrantens valg er de felter, der skal
udfyldes i IUCLID 5, klart defineret.

2.5

Flere registranters fælles indsendelse af data vedrørende
isolerede mellemprodukter

Et stof, der anvendes som et isoleret mellemprodukt (anvendt på stedet eller transporteret)
kan være fremstillet eller importeret af flere forskellige registranter med henblik på
anvendelse som mellemprodukt eller ikke-mellemprodukt. I en sådan situation skal der

18

Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH). EUT L 133 af 31.05.10.
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indsendes en fælles registrering. Registranterne skal følge den generelle vejledning, der er
udarbejdet for fælles registrering (se afsnit 1.8.4 i vejledningen om registrering).
Der gælder specifikke regler for registranter af mellemprodukter som specificeret i artikel 19.
Når den ledende registrant er identificeret, skal han først indsende de følgende fælles
oplysninger med de andre fremstilleres eller importørers samtykke:



mellemproduktets klassificering og



alle eksisterende tilgængelige oplysninger om mellemproduktets fysisk-kemiske
egenskaber og egenskaber, der kan påvirke menneskers helbred og miljøet



hvis én af registranterne fremstiller eller importerer isolerede mellemprodukter, der
transporteres, i mængder på eller over 1000 ton, anbefales det, at den ledende
registrant fremskaffer oplysningerne i bilag VII i overensstemmelse med artikel 18,
stk. 3.

Hver registrant skal efterfølgende separat indsende specifikke oplysninger:


fremstillerens identitet



mellemproduktets identitet



en kortfattet generel beskrivelse af anvendelsen (f.eks. mellemprodukt til kemisk
syntese)



nærmere oplysninger om risikohåndteringsforanstaltningerne

Hvis registranten ikke ønsker at indsende oplysninger om klassificeringen eller de fysiskkemiske egenskaber eller egenskaber, der påvirker menneskers sundhed og miljø, fælles, er
det muligt for ham at gøre dette separat, hvis der er et klart og begrundet rationale for en
separat indsendelse i overensstemmelse med de årsager, der er angivet i artikel 19, stk. 2.
Disse årsager er:


en fælles indsendelse af oplysningerne vil påføre ham uforholdsmæssigt store
udgifter, eller



en fælles indsendelse af oplysningerne vil medføre videregivelse af oplysninger, som
han anser for kommercielt følsomme, og sandsynligvis vil påføre ham væsentlig
kommerciel skade, eller



han er uenig med den ledende registrant om udvælgelsen af disse oplysninger.

Der er udarbejdet en generel vejledning om dokumentation af årsager for separat
indsendelse af data i forbindelse med fælles registrering i den fuldstændige vejledning om
registrering.

2.6

Tidsfrister

Der gælder samme regler for registrering af mellemprodukter og registrering af ikkemellemprodukter. I afsnit 1.7 i vejledningen om registrering beskrives disse regler detaljeret.
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Stoffer, der allerede er anmeldt i henhold til direktiv 67/548/EØF, anses for at være
registreret. Ikke desto mindre gælder nogle bestemmelser, og der er detaljerede oplysninger
om dette i afsnit 1.6.5.3 i vejledningen om registrering.

2.7

Registreringsgebyr

Registreringsgebyrer er specificeret i gebyrforordning (EF) 340/2008.
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TILLÆG 1: Illustrerende liste over problemstillinger, der
kan tages med i betragtning ved kontrol af, at de isolerede
mellemprodukter fremstilles og anvendes under nøje
kontrollerede betingelser
Denne liste kan anvendes af



registranten af et isoleret mellemprodukt (fremstilleren eller importøren) og



den bruger af mellemproduktet, som ønsker at bekræfte over for
registranten, at anvendelsen foregår under nøje kontrollerede betingelser

Dokumentationen skal indeholde en begrundelse for de relevante problemstillinger, der er
anført nedenfor.
1. Er der gjort rede for stoffets livscyklus?
a) Fremstilling af mellemproduktet? Kontinuerlig proces eller batch-drift? Omfanget
af driften?
b) Anvendelse af mellemproduktet? Kontinuerlig proces eller batch-drift? Omfanget
af driften?
c) Proces med afsluttende syntese?
d) Oprensningstrin?
e) Prøveudtagning og analyse?
f)

Påfyldning og tømning fra udstyr eller beholdere og andre stofoverførsler?

g) Nogen relevant oplagring?
h) Affaldsbehandling?
2. Er der streng indeslutning med tekniske foranstaltninger?
a) Stoffet indesluttes strengt med de følgende foranstaltninger (henvis til
livscyklustrinnene og procestrinnene under 1): …..
b) Procedurer til at sikre, at indeslutning er blevet anvendt og opretholdt på alle
produktions- og processtadier
c) Håndteringssystem forefindes
d) Gennemførelse af eksisterende EU-lovgivning
e) Overvågning af målinger for at kontrollere, om potentielle restemissioner udføres.
Dette omfatter: ……
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3. Anvendes der kontrolteknologier og -fremgangsmåder til at reducere emissioner?
a) Restemissioner fra streng indeslutning forekommer på de følgende
procestrin. ……. Disse emissioner reduceres ved hjælp af de følgende
kontrolteknologier og -fremgangsmåder (differentiering mellem arbejdspladser og
miljø påkrævet): …….
b) Emissioner fra oprensning, rengøring og vedligeholdelse efter uheld reduceres
ved hjælp af de følgende kontrolteknologier og -fremgangsmåder (differentiering
mellem arbejdspladser og miljø påkrævet): ……….
c) Emissioner fra oprensning, rengøring og vedligeholdelse reduceres ved hjælp af
de følgende kontrolteknologier og -fremgangsmåder (differentiering mellem
arbejdspladser og miljø påkrævet): ……….
d) Emissioner fra affaldshåndtering reduceres ved hjælp af de følgende
kontrolteknologier og -fremgangsmåder (differentiering mellem arbejdspladser og
miljø påkrævet):
4. Er det kun behørigt uddannet og autoriseret personale, der håndterer stoffet?
a) Relevant uddannelses- eller autoriseringsordning for dette stof og/eller denne
proces
b) En procedure sikrer, at kun behørigt uddannet og autoriseret personale håndterer
stoffet
c) Anden lovgivning, der regulerer stoffets håndtering, er taget med i betragtning
5. Anvendes der specielle procedurer, før systemet åbnes, og nogen får adgang dertil
i forbindelse med rengørings- og vedligeholdelsesarbejde?
a) Procesprocedurer for indeslutning ved rengøring og vedligeholdelse er blevet
taget med i betragtning i forbindelse med udformningen og konstruktionen af
anlægget, afhængigt af hvad der er hensigtsmæssigt for produktionsstedet
b) Anvendelsesproceduresystemkontroller omfatter rengøring og vedligeholdelse af
procesudstyr
c) Risikohåndteringsforanstaltninger anvendes i forbindelse med rengøring og
vedligeholdelse
d) Specifikke procedurer, før systemet åbnes. Disse omfatter blandt andet
udrensning og udvaskning samt …… (specificer yderligere)
6. Er procedurerne for håndtering af stoffer veldokumenterede, og overvåges de af
produktionsstedets operatør?
a) Erhvervsmæssige procedurer er blevet vurderet og er dokumenterede
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7. For isolerede mellemprodukter, der transporteres:
a) Bekræftelse af, at syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette mellemprodukt
foregår på andre produktionssteder under nøje kontrollerede betingelser, der er
blevet dokumenteret
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TILLÆG 2: Eksempel på format til dokumentation af
interne oplysninger om nøje kontrollerede betingelser for
isolerede mellemprodukter
Dette format kan anvendes af



registranten af et isoleret mellemprodukt (fremstilleren eller importøren) og



den bruger af mellemproduktet, som ønsker at bekræfte over for
registranten, at anvendelsen foregår under nøje kontrollerede betingelser

1. Beskrivelse af teknologisk proces ved produktion
2. Beskrivelse af stoffets anvendelser
Giv en beskrivelse af stoffets anvendelser på de forskellige produktionssteder.
Kontroller, at al relevant oplagring og behandling samt slutproduktets synteseproces er
blevet beskrevet.
3. Er stoffet strengt indesluttet:
a. i løbet af produktionsprocessen?


Beskrivelse af processen og de tekniske foranstaltninger til indeslutning af
stoffet.



Identifikation af potentielle emissioner til:


arbejdsplads



miljø



Modellering af skøn eller tilgængelige overvågningsdata efter behov



Procedure og systemer forefindes til at overholde den gældende
sundheds-, sikkerheds- og miljølovgivning

b. Under anvendelsen?


Beskrivelse af processen og de tekniske foranstaltninger til indeslutning af
stoffet.



Identifikation af potentielle emissioner til:





arbejdsplads



miljø (luft, spildevand, jord osv.)

Modellering af skøn eller tilgængelige overvågningsdata efter behov
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c. Under stofoverførsel før og efter transport?


. Beskrivelse af processen og de tekniske foranstaltninger til indeslutning
af stoffet.



Identifikation af potentielle emissioner til:





arbejdsplads



miljø (luft, spildevand, jord osv.)

Modellering af skøn eller tilgængelige overvågningsdata efter behov

4. Hvis emissioner er blevet identificeret på produktionssteder eller
anvendelsessteder, er der så kontrolteknologier og -fremgangsmåder til at
reducere emission og deraf følgende eksponering?
Giv en beskrivelse af disse eksisterende kontrolteknologier og -fremgangsmåder,
inklusive dem der anvendes efter ulykker og til affaldsindsamling og -behandling.

5. Håndteres stoffet af uddannet og autoriseret personale?


Får personalet udleveret sikkerhedsdatablad (SDS) for de håndterede stoffer?



Er der tilstrækkelig uddannelse i og information om hensigtsmæssige
forholdsregler og arbejdsprocedurer (korrekt mærkning af specifikke
arbejdssteder) på arbejdspladsen?



Er der garanti for, at det udelukkende er uddannet personale, der håndterer
farlige stoffer?

Giv en beskrivelse af den eksisterende information og uddannelse.
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TILLÆG 3: Format til dokumentation af oplysninger om
risikohåndtering i et registreringsdossier for isolerede
mellemprodukter anvendt på produktionsstedet og
isolerede mellemprodukter, der transporteres
Dette format kan anvendes af registranten af et isoleret mellemprodukt (fremstilleren eller
importøren) til at give en grundlæggende indikation af, hvordan han er kommet frem til sin
konklusion om nøje kontrollerede betingelser. Skal vedhæftes i 13 i IUCLID-dossieret med
filnavnet ”_RMM detail”
Bemærk: disse oplysninger offentliggøres ikke på ECHA’s websted.
1. Kort beskrivelse af teknologisk proces anvendt ved fremstillingen af
mellemproduktet
Giv en generel teknisk beskrivelse (ingen detaljer). Et enkelt overbliksskema kan give en
bedre forståelse. Sørg for, at alle relevante aktiviteter (enhedsoperationer) dækkes af denne
beskrivelse, såsom syntese, oprensningstrin, rengøring og vedligeholdelse, prøveudtagning
og analyse, påfyldning og tømning, oplagring og affaldsbehandling.
2. Kort beskrivelse af teknologiske processer anvendt ved anvendelsen af
mellemproduktet
Giv en generel teknisk beskrivelse. Et enkelt overbliksskema kan give en bedre forståelse.
Sørg for, at alle relevante aktiviteter (enhedsoperationer) dækkes af denne beskrivelse,
såsom syntese, oprensningstrin, rengøring og vedligeholdelse, prøveudtagning og analyse,
påfyldning og tømning, oplagring og affaldsbehandling.
3. Foranstaltninger til streng indeslutning og reduktionsteknologier anvendt af
registranten ved fremstillings- og/eller anvendelsesprocessen

o Beskrivelse af de tekniske foranstaltninger til streng indeslutning af stoffet.
Henvis til forskellige aktiviteter (enhedsoperationer) og livscyklusstadier efter
relevans (se tillæg 1)
o

Identifikation af restemissioner til:


arbejdsplads



miljø (luft, vandstrømme på produktionsstedet)

o Beskrivelse af eksisterende kontrolteknologier og -fremgangsmåder til
reduktion af emission og deraf følgende eksponering. En grov kvantificering
af frigivelse og oplysninger om kontrolteknikkernes effektivitet kan være nyttig
ved påvisningen af, at teknologierne sikrer streng indeslutning og reduktion af
frigivelse. .


arbejdsplads



miljø (luft, spildevand, udledning fra produktionssted)
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Specificer de håndteringsforanstaltninger og den uddannelse, der især
bidrager til de ovenfor beskrevne tekniske foranstaltningers funktion

4. Foranstaltninger til streng indeslutning og reduktionsteknologier anbefalet til
brugeren af mellemproduktet:

o Beskrivelse af de tekniske foranstaltninger til streng indeslutning af stoffet.
Henvis til de forskellige livscyklusstadier og aktiviteter (enhedsoperationer)
efter relevans (se tillæg 1)
o

Identifikation af restemissioner til:


arbejdsplads



miljø (luft, vandstrømme på produktionsstedet)

o Beskrivelse af eksisterende kontrolteknologier og -fremgangsmåder til
reduktion af emission og deraf følgende eksponering. En grov kvantificering
af frigivelse og oplysninger om kontrolteknikkernes effektivitet kan være nyttig
ved påvisningen af, at teknologierne sikrer streng indeslutning og reduktion af
frigivelse


arbejdsplads



miljø (luft, spildevandsudledning fra produktionssted)

o

Specificer de håndteringsforanstaltninger og den uddannelse, der især
bidrager til de ovenfor beskrevne tekniske foranstaltningers funktion

o

Videreformidles disse eller andre procedurer til brugeren af
mellemprodukterne?

5. Særlige procedurer, der anvendes før rengøring og vedligeholdelse
o

Beskrivelse af de særlige procedurer (såsom udrensning og udvaskning), der
anvendes, før systemet (alle indesluttede driftsenheder i stoffets livscyklus)
åbnes, og nogen får adgang dertil i forbindelse med rengørings- og
vedligeholdelsesarbejde.

o

Videreformidles disse eller andre procedurer til brugeren af
mellemprodukterne?

6. Beskriv aktivitet og type af personlige værnemidler i forbindelse med ulykker,
hændelser, vedligeholdelses- og rengøringsaktiviteter
o

Anfør kort aktiviteterne og den påkrævede type af personlige værnemidler til
de situationer, der er nævnt ovenfor (det er ikke nødvendigt med detaljer).

o

Videreformidles disse eller andre procedurer og egnede personlige
værnemidler til brugeren af mellemprodukterne?

7. Affaldsoplysninger

o Identificer de processtadier, hvor der frembringes affald (f.eks. oprensning,
vedligeholdelse, emissionskontroller). Beskriv kort typen af den behandling,
der anvendes på produktionsstedet.

o Beskriv kort typen af den behandling, der anvendes andre steder end på
produktionsstedet.

o En grov kvantificering af affaldsmængder kan være nyttig ved påvisningen af,
at teknologierne sikrer streng indeslutning og reduktion af frigivelse.
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1. Indledning
Mellemprodukter er en klasse af stoffer, der er omfattet af særlige bestemmelser i REACH af
praktiske grunde og på grund af deres særlige art (betragtning 41). REACH skelner mellem
ikke-isolerede og isolerede mellemprodukter. Selv om REACH-forordningen ikke gælder
ikke-isolerede mellemprodukter, gælder REACH isolerede mellemprodukter, men de
generelle krav er reduceret væsentligt. Isolerede mellemprodukter drager især fordel af
reducerede registreringskrav, såfremt de produceres og anvendes under de betingelser, der
er fastsat i artikel 17 og artikel 18. For isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet under nøje kontrollerede betingelser gælder hverken dossier- eller
stofvurdering (artikel 49).
For mellemprodukter isoleret på produktionsstedet gælder bestemmelserne om vedtagelse
af nye begrænsninger og ændring af gældende begrænsninger (artikel 68(1)) ikke. Isolerede
mellemprodukter er også undtaget autorisation (artikel 2(8)).
Ved den korrekte implementering af REACH-forordningen må der ikke være tvivl om,
hvorvidt stoffet er et isoleret mellemprodukt eller ej. Ud fra erfaringerne med de
forespørgsler, der er indsendt til ECHA’s Helpdesk og med den offentlige høring om
prioritering af særligt problematiske stoffer, der skal inkluderes i bilag XIV til REACH (den
såkaldte “authorisation list”), ser det ud til, at det er nødvendigt med yderligere præcisering
af begrebet isoleret mellemprodukt.
Formålet med denne bemærkning er således at præcisere de omstændigheder, hvorunder
et stof kan eller ikke kan anses for et mellemprodukt i henhold til REACH.
Det er værd at bemærke, at dette dokument ikke vedrører de særlige betingelser, som skal
opfyldes af registranterne for at gøre brug af de specifikke registreringskrav, der er omfattet
af artikel 17 og 18 i REACH-forordningen. Dette emne behandles i Vejledning om
mellemprodukter, og en yderligere vejledning om begrebet (nøje) kontrollerede forhold er
under udarbejdning.
2. Analyse af definitionen af mellemprodukt (artikel 3(15))
I henhold til artikel 3(15) i REACH-forordningen er et mellemprodukt ”et stof, der fremstilles
til og forbruges i eller anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof
(herefter benævnt syntese)”. Et stofs status som mellemprodukt er faktisk ikke specifikt for
dets kemiske art men for, hvordan det anvendes efter fremstilling.
Definitionen af et mellemprodukt er derfor definitionen af en anvendelse af et stof som
mellemprodukt. I forbindelse med et givet stof er det kun den mængde af stoffet, der
forbruges i eller anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof, som
anses for et mellemprodukt. Enhver anden mængde af det samme stof anses ikke for et
mellemprodukt.
19

Resultatet af den endelige skriftlige procedure, der blev indledt den 20. april 2010 vedrørende dokument
CA/04/2010 rev.1 stilet til de kompetente myndigheder for REACH og CLP.
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Denne definition omfatter ikke-isolerede mellemprodukter, isolerede mellemprodukter
anvendt på produktionsstedet og isolerede mellemprodukter, der transporteres.
Artikel 3(15)(a) i REACH definerer et ikke-isoleret mellemprodukt som et mellemprodukt, der
under syntesen ikke bevidst fjernes (bortset fra prøveudtagning) fra det udstyr, hvori
syntesen finder sted. Artikel 3(15)(a) præciserer også betydningen af ”udstyr” i definitionen.
I ”udstyr” indgår således enhver kemisk forarbejdningsinstallation, som mellemproduktet
kommer i kontakt med eller passerer igennem, med undtagelse af de installationer, der
anvendes
til
at
opbevare
mellemproduktet
efter
fremstillingen.
Kemiske
forarbejdningsinstallationer, hvor mellemproduktet fremstilles og overføres til for at omdanne
det til et andet stof, er derfor også omfattet af ”udstyr, hvori syntesen finder sted”,
medmindre de anvendes til at opbevare mellemproduktet.
For at et mellemprodukt kan anses for et ikke-isoleret mellemprodukt, må det ikke fjernes fra
sådant udstyr bortset fra prøveudtagning. Et ikke-isoleret mellemprodukt fremstilles
og ”forbruges” således i sådant kemisk forarbejdningsudstyr.
Dette notat beskriver ikke ikke-isolerede mellemprodukter yderligere, da disse stoffer ikke
behandles i REACH (artikel 2(1)(c)).
Artikel 3(15)(b) definerer isolerede mellemprodukter anvendt på produktionsstedet som
mellemprodukter, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og hvor
fremstillingen af mellemproduktet og syntesen af et eller flere andre stoffer fra dette
mellemprodukt finder sted på samme produktionssted, der drives af en eller flere juridiske
enheder. Disse stoffer isoleres derfor pr. definition, før de ”anvendes til” kemisk
forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof. Ifølge definitionen er et isoleret
mellemprodukt et stof, der fremstilles med det formål at blive omdannet til et andet stof i et
efterfølgende trin. Definitionen angiver også, at stoffet skal anvendes effektivt (dvs.
omdannes til et andet stof) i et sådant efterfølgende trin for at blive betragtet som
mellemprodukt. Det er en betingelse, at en sådan anvendelse finder sted med sikkerhed i
stedet for som en mulighed. I tilfælde af isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet skal det efterfølgende trin i henhold til artikel 3(15)(b) finde sted samme
sted som fremstillingen af mellemproduktet.
Et isoleret mellemprodukt, der transporteres, er i artikel 3(15)(c) i REACH defineret som et
mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som
transporteres mellem eller leveres til andre produktionssteder. Det er indlysende, at hvis
stoffet transporteres mellem produktionssteder, opfylder det ikke kriterierne for et ikkeisoleret mellemprodukt, og derfor er de afgørende dele af definitionen, at stoffet er et
mellemprodukt (dvs. det anvendes som et mellemprodukt), og at det transporteres mellem
eller leveres til andre produktionssteder. Hvad angår isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet, isoleres isolerede mellemprodukter, der transporteres, før de ”anvendes
til” kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof.
Det fremgår tydeligt af artikel 3(15(b), at isolerede mellemprodukter anvendt på
produktionsstedet er stoffer, der anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et
andet stof på et bestemt ”produktionssted”, dvs. en enkelt lokalitet, hvor, såfremt der er mere
end en fremstiller af et eller flere stoffer, visse infrastrukturer og anlæg deles (artikel 3(16)).
Det fremgår ligeledes tydeligt af artikel 3(15)(c), at isolerede mellemprodukter, der
transporteres, anvendes til kemisk forarbejdning for at blive omdannet til et andet stof på et
eller flere ”produktionssteder”. Henvisningen til ”produktionssted” i artikel 3(15) understreger,
at et mellemprodukt anvendes inden for industrielle processer. Definitionen
af ”produktionssted” i artikel 3(16) antyder, at det er en lokalitet, hvor ”fremstilling” (af
mellemproduktet eller af det andet sted) finder sted. Kemiske processer, der involverer
anvendelsen af isolerede mellemprodukter, er således produktionsaktiviteter, hvor der
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udføres syntese eller omdannelse, og skal derfor betragtes som ”fremstilling” i henhold til
REACH.
Et isoleret mellemprodukt (dvs. et stof, der ”anvendes [...] for at blive omdannet til et andet
stof”) anvendes i fremstillingen af et andet stof, hvor det selv omdannes til dette andet stof.
Dette andet stof skal være forskelligt fra det mellemprodukt, der anvendes i processen.
Definitionen af ”mellemprodukt” skal derfor forstås således, at den omfatter en sådan
omdannelse af dette mellemprodukt til et andet stof, der betragtes som ”fremstilling” af dette
andet stof i henhold til artikel 3(8) i REACH.
Når et stof (A), der anvendes til kemisk forarbejdning, ikke anvendes i fremstillingen af et
andet stof (b) for selv at blive omdannet til dette andet stof (B), anvendes det nødvendigvis
til at opnå en anden funktion end omdannelse enten som en del af fremstillingen af et andet
stof (B) (f.eks. som katalysator, forarbejdningsmiddel, opløsningsmiddel) eller som en del af
en anden aktivitet (f.eks. som et selvstændigt trin i en artikels produktionsproces). Selv om
denne anden funktion stadig kan involvere kemisk modifikation af stoffet (A), der anvendes i
processen, kan denne type anvendelse ikke betragtes som fremstillingen af et andet stof (B)
ud fra omdannelsen af stof (A). Så snart det primære mål med den kemiske proces ikke er at
omdanne et stof (A) til et andet stof (B), eller når stof (A) ikke anvendes til dette primære mål
men til at opnå en anden funktion, skal stof (A), der anvendes til denne aktivitet, således ikke
betragtes som et mellemprodukt i henhold til REACH. Det er derfor centralt i definitionen af
et mellemprodukt, at fremstilleren af mellemproduktet er sikker på, at en kunde til
mellemproduktet er en fremstiller af et andet stof og anvender mellemproduktet til kemisk
forarbejdning (syntese) til dette andet stof. Hvis kunden anvender stoffet til andre processer
end syntetisering af et andet stof, betragtes stoffet ikke som et isoleret mellemprodukt.
Det følgende afsnit 3 indeholder eksempler på omstændigheder, hvorunder stoffer, der kan
betragtes som mellemprodukter, kan omdannes kemisk i forbindelse med industrielle
aktiviteter.
3. Eksempler på industrielle aktiviteter, som involverer kemisk omdannelse af stoffer,
der betragtes som mellemprodukter
Idet man holder definitionen af et mellemprodukt for øje og følger den analyse, der blev
udviklet i det tidligere afsnit, kan der i henhold til REACH skelnes mellem følgende
fremstillingsaktiviteter, som fører til kemisk modifikation af et stof (de inkluderede eksempler
beskriver tilfælde, hvor det er vigtigt med en fælles forståelse):
Fremstilling af et andet stof som sådan
Et stof (A) kan anvendes til fremstilling af et andet stof (B) for at blive omdannet til dette
andet stof (B). Omdannelsen fra stof (A) til stof (B) involverer normalt kemisk omsætning af
(A). I et begrænset antal tilfælde, såsom individuelle raffineringsprocesser, reagerer stof (A)
ikke nødvendigvis således, at det bliver omdannet til stof (B). Når stof (B) bliver tilgængelig i
isoleret form, kan fremstilleren eller en anden aktør have forudset en hvilken som helst
anvendelse. Stof (A), der anvendes i fremstillingsprocessen til fremstilling af stof (B), kan
derfor defineres som et stof, der anvendes ”for at blive omdannet til et andet stof”. En sådan
type anvendelse af stof (A) betragtes således som en anvendelse som mellemprodukt i
henhold til REACH.
Det er vigtigt at bemærke, at anvendelsen af mellemproduktet i dette særlige tilfælde
udelukkende er anvendelse som udgangsstof i fremstillingen af andre stoffer. En hvilken
som helst anden mængde af det samme stof (A), der ikke anvendes som udgangsstof i
fremstillingen af andre stoffer, kan ikke betragtes som et mellemprodukt.
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Som følge af fremstillingsprocessernes praktiske art og produktionsstedernes økonomiske
muligheder kan det være nødvendigt med et eller flere trin mellem fremstillingen af stof (A)
og anvendelsen deraf i fremstillingen af stof (B) for at lette/sikre korrekt kemisk forarbejdning
i syntesen af stof (B).
Disse trin ændrer imidlertid ikke ved, at stofferne blev fremstillet til og anvendt i syntese, og
forhindrer derfor ikke stoffet i at være et mellemprodukt. Eksempel 4 nedenfor viser et
eksempel på sådanne trin.
Et hvilket som helst stof, der anvendes i fremstillingsprocessen af et andet stof (B), men som
ikke selv omdannes til dette stof (B), for eksempel et opløsningsmiddel, kan ikke være et
mellemprodukt.

Eksempel 1: Stoffer, der anvendes som reaktanter
Triphenylmethanol kan fremstilles i overensstemmelse med en Grignard-reaktion ved
anvendelse af magnesium, brombenzen og benzophenon som reaktanter. I dette eksempel
omsættes magnesium først med brombenzen, og det således dannede
phenylmagnesiumbromid (Grignard-reaktant) isoleres ikke fra reaktionsbeholderen men
omsættes videre in-situ med benzophenon.
Br
Mg

+

magnesium

Mg

Br
bromobenzene

phenylmagnesium bromide

O
Br
Mg

+
OH
benzophenone

triphenylmethanol

I denne særlige proces anses både magnesium og brombenzen for isolerede
mellemprodukter,
der
anvendes
til
fremstilling
af
phenylmagnesiumbromid.
Phenylmagnesiumbromid er et ikke-isoleret mellemprodukt, der anvendes til fremstilling
af triphenylmethanol. Endelig er benzophenon et isoleret mellemprodukt, der anvendes til
fremstilling af triphenylmethanol.
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Eksempel 1’: Stoffer, der anvendes som reaktanter
Cyclopentanon kan reduceres til cyclopentanol ved anvendelse af lithiumaluminiumhydridreduktionsmidlet (LAH). Reduktionsprocessen består af tilsætning af hydrogenerne i
hydridform i LAH til carbon i carbonylfunktionaliteten i cyclopentanon. Cyclopentanon anses
for et mellemprodukt i fremstillingen af cyclopentanol, da det selv omdannes til dette stof.
Ved at følge samme argumentation kan LAH i dette tilfælde også anses for
mellemprodukt, da det kan betragtes som selv at blive omdannet til cyclopentanol.
H
O

+

+

Li

H

H
-

Al

OH

H

H

Cyclopentanone

Lithium aluminium hydride

Cyclopentanol

(LAH)

Eksempel 2: Stoffer, der anvendes som katalysatorer
Katalysatorer er stoffer, der anvendes til at ændre hastigheden af kemiske reaktioner. Et
stof, der som sådan anvendes som katalysator i fremstillingen af et andet stof, kan ikke
betragtes som mellemprodukt i henhold til REACH, fordi katalysatoren ikke anvendes til selv
at blive omdannet til det fremstillede stof.
For eksempel anvendes p-toluensulfonsyre ofte som katalysator ved fremstilling af estere
ud fra carboxylsyrer og alkoholer. I forbindelse med disse anvendelser kan ptoluensulfonsyre ikke betragtes som et mellemprodukt. Dette gælder, uanset om den
isoleres ved processens afslutning eller ej.

Eksempel 3: Stoffer, der anvendes som forarbejdningsmiddel
Der kan på et hvilket som helst stadie i fremstillingsprocessen af stof tilsættes stoffer med
henblik på at optimere det fysisk-kemiske miljø i reaktionsmediet. Eksempler omfatter
dispergeringsmidler, viskositetsmodificerende midler, smøremidler, antistatiske midler osv.
Da disse forarbejdningsmidler ikke anvendes for selv at blive omdannet til et andet stof, og
det fremstillede stof ikke dannes ud fra forarbejdningsmidlet, betragtes de ikke som
mellemprodukter. Dette gælder, uanset om sådanne stoffer isoleres fra det fremstillede stof
eller ender som urenheder i dette stof.
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Eksempel 4: Mellemprodukter og stoffer i blandinger
Virksomhed X fremstiller natriumhydroxid og sælger dette stof til virksomhed Y for at denne
virksomhed kan fremstille natriumacetat. Den kemiske forarbejdning, der anvendes af
virksomhed Y, kræver tilsætning af vand til natriumhydroxidet før anvendelsen i
fremstillingen af natriumacetat. Af tekniske grunde tilsætter virksomhed Y vand til
natriumhydroxidet på en lokalitet på produktionsstedet og anvender derefter stoffet på en
anden lokalitet på samme produktionssted til fremstilling af natriumacetat. Natriumhydroxid
kan stadig betragtes som mellemprodukt, selv om produktionen af natriumacetat medfører
flere trin isoleret på en lokalitet på produktionsstedet. Dette skyldes, at dette trin er en hjælp i
syntesen af natriumacetat fra natriumhydroxid.

4. Industriel slutanvendelse, der ikke er fremstilling af et andet stof som sådan
Hvis et stof (A) anvendes af fremstilleren selv eller af en downstreambruger og lades
reagere kemisk i en proces, der ikke er fremstilling af et andet stof (der er ingen ’syntese’),
kan stof (A) ikke være et mellemprodukt. Så snart det primære formål med den kemiske
proces ikke er at fremstille et andet stof men snarere at opnå en anden funktion, bestemt
egenskab eller en kemisk reaktion som en integreret del i produktion af artikler (halvfærdige
eller færdige), kan de stoffer, der anvendes til denne aktivitet, ikke anses for
mellemprodukter i henhold til REACH.
Et eksempel er produktion af artikler. I henhold til artikel 3(15) i REACH-forordningen skal
mellemproduktet omdannes til et andet stof. I medfør af artikel 3(1) og 3(8) skal et
mellemprodukt således anvendes til fremstilling af et stof. Mellemproduktet kan derfor ikke
anvendes til produktion af en artikel. Som nævnt ovenfor, kan et stof, der anvendes til
kemisk forarbejdning, hvor det primære formål ikke er at omdanne det til et andet stof men
snarere at opnå en anden funktion, faktisk ikke betragtes som mellemprodukt i henhold til
REACH. Dette præciseres yderligere ved den konsekvente anvendelse af
ordene ’produktion’ og ’producent’ ved omtale af artikler og ’fremstilling’ og ’fremstiller’ ved
omtale af stoffer.
Relevante eksempler på industrielle processer, der ikke kan betragtes som fremstilling af
andre stoffer, er ikke begrænset til produktion af artikler men omfatter også en hvilken som
helst anden industriel anvendelse af stoffer til at tilvejebringe en bestemt funktion (for
eksempel en fysisk-kemisk egenskab) via en kemisk reaktion, såsom reaktive
koaguleringsmidler/flokkuleringsmidler, reaktive tørremidler, pH-neutraliserende midler osv.
Nedenfor er angivet eksempler, som ikke er begrænset til produktion af artikler:
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Eksempel 5: Stof, der anvendes som hærdningsmiddel
Hærdningsmidler anvendes normalt til at omdanne et resin til en fast masse, der ikke alene
kan videreforarbejdes som sådan, men som formgives som en del af et mere komplekst
produkt (generelt en artikel). Stoffer, der anvendes som hærdningsmidler, er normalt ikke
mellemprodukter i henhold til REACH, fordi de ikke omdannes til et andet stof som sådan
som en del af en proces bestående af fremstilling af dette andet stof som sådan, men i
stedet anvendes til at bibringe et resin en bestemt fysisk egenskab som en integreret del af
en anden proces (f.eks. produktion af en artikel).
For eksempel stammer klæbeegenskaber af epoxybaserede klæbemidler, der anvendes
som en integreret del i produktionen af en artikel (f.eks. til at samle halvfærdige artikler), i det
væsentlige fra in-situ-hærdning af epoxy-resiner med et hærdningsmiddel. Selv om
hærdningsmidlet reagerer kemisk med epoxy-resinet, er det stof, der anvendes som
hærdningsmiddel i disse tokomponent-klæbemidler, ikke et mellemprodukt i henhold til
REACH i forbindelse med sådanne anvendelser.

Eksempel 6: Stof, der anvendes som overfladebehandlingsmiddel
Der udføres almindeligvis overfladebehandling for at bibringe en bestemt fysisk-kemisk
egenskab til et makroskopisk stof, enten som sådan, i en blanding eller i en artikel.
Overfladebehandling kan involvere kemiske reaktioner på overfladen af det materiale, der
skal behandles. Så længe processen ikke består af at fremstille et andet stof som sådan,
idet processens hovedformål er bibringe et materiale en bestemt fysisk-kemisk egenskab
(uanset om overfladebehandlingsmidlet forbruges i en kemisk reaktion, der resulterer i et
andet stof), betragtes overfladebehandlingsmidler ikke som mellemprodukter. 20
For eksempel kan sølvcyanid anvendes som behandlingsmiddel for at give et
beskyttelseslag af sølvmetal til dekorative formål. Selv om teknikken består af elektrokemisk
modifikation af behandlingsmidlet til sølvmetal, kan behandlingsmidlet ikke betragtes
som et mellemprodukt, da galvanoteknikken med metallet er et integreret trin i
fremgangsmåden til produktion af en artikel, idet formålet med denne fremgangsmåde er at
bibringe materialet en fysisk-kemisk egenskab ved at modificere en artikeloverflades
udseende.

20

Bemærk, at det stof, der er et resultat af den kemisk reaktion mellem overfladebehandlingsmidlet og materialet,
i nogle af disse tilfælde ikke skal registreres i henhold til bilag V, punkt 4.
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Eksempel 7: Stoffer, der anvendes som tørremiddel
Calciumhydrid (CaH2) kan anvendes i industrien som udvandingsmiddel. Dette tørremiddels
virkningsmåde er baseret på den kemiske reaktion, der finder sted mellem calciumhydrid og
vand (f.eks. som fugt i visse gasser, som urenhed i et organisk opløsningsmiddel), der
medfører dannelse af calciumhydroxid (Ca(OH)2). Således bliver eksempelvis gassen eller
det organiske opløsningsmiddel fri for vand. I forbindelse med denne anvendelse er
calciumhydrid ikke et mellemprodukt, eftersom det primære formål med anvendelse af
dette stof er at fjerne vand fra behandlet organisk opløsningsmiddel og ikke at blive
21
omdannet til calciumhydroxid.
5. Mellemprodukter og registreringsbestemmelser i henhold til REACH
Et af hovedformålene med REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers
sundhed og for miljøet. Til dette formål omfatter REACH-forordningen mekanismer for
industrien til at imødegå de risici, der er forbundet med alle dannede stoffer, uanset om det
sker i forbindelse med fremstillingen af et stof som sådan eller andre (professionelle)
aktiviteter.
I denne henseende udgør registrering den grundlæggende mekanisme, som industrien skal
anvende til rapportering af data om de stoffer, de fremstiller eller importerer, vurdering af de
risici,
der
er
forbundet
med
dem,
og
de
anbefalede
relevante
risikohåndteringsforanstaltninger.
Selv om der er fastsat specifikke registreringskrav for mellemprodukter (såfremt visse
specifikke betingelser er opfyldt), sikrer REACH stadig, at de risici, der er forbundet med
fremstillingen og anvendelse af alle registrerede stoffer, vurderes tilstrækkeligt som forklaret
nedenfor.
Et mellemprodukt er et stof, der anvendes til fremstilling af et andet stof som sådan.
Standardregistreringskravene gælder normalt dette andet fremstillede stof (idet det antages,
at det anvendes til andre formål end efterfølgende syntese). Hvor det er relevant, skal de
risici, der er forbundet med fremstillingen og anvendelsen/anvendelserne af dette andet
dannede stof, behandles i registreringen deraf. På den anden side skal registreringen af
mellemproduktet omfatte risici i forbindelse med fremstillingen og anvendelsen deraf, indtil
det omsættes. I henhold til REACH gælder de reducerede registreringsoplysningskrav, der
er angivet i artikel 17 og 18 kun mellemprodukter, der fremstilles og håndteres under de
betingelser, der er beskrevet i disse artikler. REACH sikrer således, at risiciene er dækket
fuldstændigt i hele leverandørkæden. Et stof, der dannes under produktionen af en artikel og
ikke er beregnet til frigivelse eller i nogen aktivitet ud over fremstillingen af et stof som sådan,
er ikke underlagt registrering. De risici, der er forbundet med et sådant stof, skal imødegås i
forbindelse med registreringen af de stoffer, det stammer fra (moderstofferne). Da disse
moderstoffer ikke kan betragtes som mellemprodukter, sikrer REACH, at deres
registreringsdossierer omfatter en CSR, som dækker disse risici, hvis det er relevant. Dette
er også i tråd med bestemmelserne i bilag V, stk. (3) og (4), da de risici, der er forbundet
21

I dette eksempel er calciumhydroxid (Ca(OH)2) faktisk undtaget fra afsnit II, V og VI i REACH, da det er
underlagt bilag V, punkt 4 (se den endelige ledsagende kommunikation C(2009)2482 til Arbejdsdokument fra
Kommissionens tjenestegrene SEC(2009)447 om gennemgangene af bilag I, IV og V til REACH). Årsagen til, at
Ca(OH)2 er undtaget, er, at registreringsbestemmelserne gælder fremstilling eller import af calciumhydrid (CaH2),
men oplysningerne om Ca(OH)2 skal inkluderes i kemikaliesikkerhedsrapporten (CSR) for CaH2.
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med de stoffer, som er omtalt i disse stykker, skal vurderes i CSR’en for moderstoffet. 22
Moderstoffet for de stoffer, der er undtaget registreringsforpligtelsen i henhold til bilag V,
stk. 3 og 4, kan ikke være et mellemprodukt, da der er tale om et stof, der anvendes til at
bibringe en bestemt funktion/fysisk-kemisk egenskab (herunder slutbrug men med
undtagelse af viderefremstilling). Registreringen af moderstoffet omfatter således i CSR'en
de risici, der stammer fra disse undtagne stoffer, hvis det er relevant.
6. Konklusioner
Et stof er et mellemprodukt, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt:


Stoffet fremstilles for selv at blive omdannet til et andet stof på en industriel lokalitet.



Resultatet af den kemiske forarbejdning er et andet fremstillet stof som sådan men
ikke et andet stof i en artikel.

22

Både Bekendtgørelse fra Kommissionen C(2009)2482 og Vejledning til bilag V angiver, at selv om de er
undtaget registrering, skal de risici, der er forbundet med stoffer omfattet af bilag V, stk. 3 og 4, behandles i
kemikaliesikkerhedsvurderingen af moderstoffet/moderstofferne.

44

45

