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VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) Nr. 453/2010 VAN DE COMMISSIE 

van 20 mei 2010 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake 
de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (Reach) 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de re
gistratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van 
een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie ( 1 ), 
en met name op artikel 131, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Veiligheidsinformatiebladen zijn een goed aanvaarde en 
doeltreffende methode voor het verstrekken van informa
tie over stoffen en mengsels in de Gemeenschap en vor
men een onlosmakelijk deel van het systeem van Ver
ordening (EG) nr. 1907/2006. 

(2) Om de wereldwijde handel te vergemakkelijken en tevens 
de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen 
is in de context van de Verenigde Naties gedurende meer 
dan tien jaar met grote zorg gewerkt aan de opstelling 
van geharmoniseerde criteria voor de indeling en etiket
tering en van regels voor veiligheidsinformatiebladen, wat 
heeft geleid tot de totstandkoming van het wereldwijd 
geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering 
van chemische stoffen (Globally Harmonised System of 
Classification and Labelling of Chemicals, hierna „GHS” 
genoemd). 

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

(4) Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 
betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke stoffen ( 3 ) en Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het ken
merken van gevaarlijke preparaten ( 4 ) werden herhaalde
lijk gewijzigd. De Richtlijnen 67/548/EEG en 
1999/45/EG zullen tijdens een overgangsperiode worden 
vervangen: stoffen moeten met ingang van 1 december 
2010 en mengsels met ingang van 1 juni 2015 over
eenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 worden in
gedeeld, geëtiketteerd en verpakt, waarbij stoffen tussen 
1 december 2010 en 1 juni 2015 zowel overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 moeten worden ingedeeld. Beide 
richtlijnen zullen volledig worden ingetrokken bij Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008, die op 1 juni 2015 van 
kracht wordt. 

(5) Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet dan 
ook worden aangepast aan de indelingscriteria en andere 
relevante bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1272/2008.

( 1 ) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. 

( 2 ) PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1. 
( 3 ) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. 
( 4 ) PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.
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(6) Bij de aanpassing van de voorschriften voor veiligheids
informatiebladen van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 dient bovendien rekening te worden gehou
den met de regels voor veiligheidsinformatiebladen van 
het GHS, zodat het drievoudige mechanisme van inde
ling, etikettering en veiligheidsinformatiebladen zijn rol 
kan vervullen dankzij de interactie van deze drie onder
delen. 

(7) De aldus gewijzigde veiligheidsinformatiebladen moeten 
een belangrijk instrument voor de voorlichting over ge
varen blijven en moeten een mechanisme zijn om pas
sende veiligheidsinformatie te verstrekken over stoffen en 
mengsels die voldoen aan de indelingscriteria overeen
komstig de geldende communautaire wetgeving, maar 
ook over bepaalde stoffen en mengsels die niet aan die 
criteria voldoen, rekening houdend met informatie uit de 
desbetreffende chemischeveiligheidsrapporten aan de on
middellijke downstreamgebruiker. 

(8) De toepassing van het voorschrift om voor stoffen en 
mengsels de indeling en etikettering overeenkomstig Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008 op te nemen in het veilig
heidsinformatieblad, zoals gewijzigd bij deze verordening, 
moet net als de toepassing van de bepalingen inzake de 
indeling en etikettering van stoffen en mengsels van Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008 worden gespreid. Om die 
reden en omdat de indeling en de voorlichting over ge
varen voor mengsels afhangt van de indeling en de voor
lichting over gevaren voor stoffen, moet het voorschrift 
om de indeling en etikettering van mengsels overeen
komstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op te nemen 
pas worden toegepast ná het voorschrift om de indeling 
en etikettering van stoffen overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 op te nemen. 

(9) Leveranciers van mengsels die kiezen voor de mogelijk
heid om vóór 1 juni 2015 op vrijwillige basis zowel de 
indeling als de etikettering overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1272/2008 toe te passen, moeten op het des
betreffende veiligheidsinformatieblad zowel de indeling 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 als de 
indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG ver
melden. 

(10) Vóór 1 juni 2015 moet voor veiligheidsinformatiebladen 
voor stoffen waarin informatie over de indeling en eti
kettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1272/2008 wordt verstrekt, de verplichting gelden dat 
ook informatie over de indeling overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG wordt verstrekt om het leveranciers van 
mengsels die geen gebruikmaken van de mogelijkheid 
om zowel de indeling als de etikettering overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 vroeger toe te passen, 
mogelijk te maken deze mengsels correct in te delen en 
te etiketteren. 

(11) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij artikel 133 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt als volgt gewijzigd: 

1) Met ingang van 1 december 2010: 

a) wordt bijlage II vervangen door de tekst in bijlage I bij 
deze verordening; 

b) worden in punt 3.7 van bijlage VI, in de titel, de woorden 
„(zie rubriek 16 van het veiligheidsinformatieblad)” ver
vangen door „(zie rubriek 1 van het veiligheidsinforma
tieblad)”. 

2) Met ingang van 1 juni 2015 wordt bijlage II bij Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 vervangen door de tekst in bijlage II bij 
deze verordening. 

Artikel 2 

1. Tot en met 1 december 2010 mogen leveranciers van 
stoffen die artikel 61, lid 2, van Verordening (EG) nr. 
1272/2008 toepassen, bijlage II bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006, zoals gewijzigd bij artikel 1, punt 1, van deze 
verordening, toepassen. 

2. Tot en met 1 december 2010 mogen leveranciers van 
mengsels bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals 
gewijzigd bij artikel 1, punt 1, van deze verordening, toepassen. 

3. Tot en met 1 juni 2015 mogen leveranciers van mengsels 
die artikel 61, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 toe
passen, bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals 
gewijzigd bij artikel 1, punt 2, van deze verordening, toepassen. 

4. Tot en met 1 juni 2015 vermelden leveranciers van meng
sels die lid 3 toepassen in punt 3.2 van de desbetreffende 
veiligheidsinformatiebladen de indeling van de stoffen die in 
dat punt zijn vermeld overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG, 
met inbegrip van gevaaraanduiding, symboolletter(s) en R- 
zinnen, naast de indeling en gevarenaanduidingen overeenkom
stig Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

5. Tot en met 1 juni 2015 vermelden leveranciers van meng
sels die lid 3 toepassen in punt 2.1 van de desbetreffende 
veiligheidsinformatiebladen de indeling van het mengsel over
eenkomstig Richtlijn 1999/45/EG naast de indeling inclusief 
gevarenaanduidingen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1272/2008.
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Tot en met 1 juni 2015 vermelden leveranciers van mengsels 
die voldoen aan de criteria voor indeling overeenkomstig Ver
ordening (EG) nr. 1272/2008 bij toepassing van lid 3 de voor 
de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de zin 
van Richtlijn 67/548/EEG in punt 3.2 van de desbetreffende 
veiligheidsinformatiebladen wanneer die stoffen aanwezig zijn 
in concentraties gelijk aan of hoger dan de laagste van de 
waarden die zijn opgenomen in punt 3.2.1., onder a), van bij
lage II bij deze verordening naast de stoffen die in punt 3.2.1. 
van die bijlage zijn vermeld. 

Tot en met 1 juni 2015 vermelden leveranciers van mengsels 
die niet voldoen aan de criteria voor indeling overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 bij toepassing van lid 3 de 
voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen in de 
zin van Richtlijn 67/548/EEG in punt 3.2 van de desbetreffende 
veiligheidsinformatiebladen wanneer die stoffen aanwezig zijn in 
een concentratie die afzonderlijk gelijk is aan of hoger is dan 
1 gewichtsprocent voor niet-gasvormige mengsels en 0,2 volu
meprocent voor gasvormige mengsels naast de stoffen die in 
punt 3.2.2. van bijlage II bij deze verordening zijn vermeld. 

6. Voor stoffen die voor 1 december 2010 in de handel 
worden gebracht en die niet hoeven te worden geheretiketteerd 
en herverpakt overeenkomstig artikel 61, lid 4, van Verordening 

(EG) nr. 1272/2008, moet het veiligheidsinformatieblad, onver
minderd artikel 31, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
voor 1 december 2012 niet worden vervangen door een veilig
heidsinformatieblad dat voldoet aan bijlage I bij deze veror
dening. 

Voor mengsels die voor 1 juni 2015 in de handel worden 
gebracht en die niet hoeven te worden geheretiketteerd en her
verpakt overeenkomstig artikel 61, lid 4, van Verordening (EG) 
nr. 1272/2008, moet het veiligheidsinformatieblad, onvermin
derd artikel 31, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
voor 1 juni 2017 niet worden vervangen door een veiligheids
informatieblad dat voldoet aan bijlage II bij deze verordening. 

7. Tot 30 november 2012 en onverminderd artikel 31, lid 9, 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 mogen veiligheidsinfor
matiebladen voor mengsels die voor 1 december 2010 minstens 
één keer aan een afnemer zijn verstrekt verder worden gebruikt 
en moeten deze niet voldoen aan bijlage I bij deze verordening. 

Artikel 3 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 20 mei 2010. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO




