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Ændringsforslag 477
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag I – Indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stoffer, der er opført i bilag I, omfatter 
ikke nanomaterialer, undtagen hvor dette 
specifikt er nævnt.

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer anvendes på grund af deres andre eller forstærkede egenskaber 
sammenlignet med stoffer i bulkform. På grund af deres diminutive størrelse og den deraf 
følgende forøgelse af det relative overfladeareal kan de frembyde nye risici. De kræver derfor 
en selvstændig vurdering. Opførelse af et stof i bilag I må ikke gælde for nanomaterialer, 
medmindre dette specifikt er nævnt, da nanomaterialer ellers ville køre "frihjul". Den ordlyd, 
der foreslås på dette sted, er taget fra forordningen om kosmetiske midler, der også har en 
positivliste-tilgang for visse stoffer (præamblen til bilag II-VI).

Ændringsforslag 478
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag I – difenacoum – 9. række– 8. kolonne 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da aktivstoffet har potentiale for at være 
persistent, for bioakkumulering og for at 
være giftigt, eller for at være meget 
persistent og for at have stort potentiale for 
bioakkumulering, betragtes det som et 
substitutionsrelevant stof i 
overensstemmelse med artikel 9.

Da aktivstoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som reproduktionstoksisk i 
kategori 1A og har potentiale for at være 
persistent, for bioakkumulering og for at 
være giftigt, eller for at være meget 
persistent og for at have stort potentiale for 
bioakkumulering, betragtes det som et 
substitutionsrelevant stof i 
overensstemmelse med artikel 9.

Godkendelserne meddeles på følgende
betingelser:

I lyset af de risici, der er konstateret for 
vandmiljøet, det forhold, at aktivstoffet er 
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meget toksisk for fugle og pattedyr, 
risikoen for forgiftning af spædbørn, 
problemet med resistensdannelse og den 
smerte og de langvarige lidelser, stoffet 
påfører måldyrene, meddeles 
godkendelserne på følgende betingelser:

Der er påvist en alvorlig fare for 
folkesundheden, som ikke kan 
kontrolleres ved hjælp af andre midler.
Der træffes følgende risikoreducerende 
foranstaltninger:

(1) Aktivstoffets nominelle koncentration i 
produktet må ikke overstige 75 mg/kg, og 
der meddeles kun godkendelse til 
produkter, der er brugsklare.

(1) Aktivstoffets nominelle koncentration i 
produktet må ikke overstige 75 mg/kg, og 
der meddeles kun godkendelse til 
produkter, der er brugsklare.

(2) Produkter skal indeholde et 
afskrækningsmiddel og et farvestof.

(2) Produkter skal indeholde et 
afskrækningsmiddel og et farvestof.

(3) Produkter må ikke anvendes som 
»tracking powder«.

(3) Produkter må ikke anvendes som 
»tracking powder«.

(4) Primær og sekundær eksponering af 
mennesker, dyr uden for målgruppen og 
miljøet minimeres, idet alle egnede og 
disponible risikoreducerende 
foranstaltninger tages i betragtning og
benyttes. Disse omfatter bl.a., at produktet 
begrænses til erhvervsmæssig brug, der 
fastsættes en overgrænse for 
pakkestørrelsen, og der pålægges en 
forpligtelse til at benytte sikrede kasser 
med lokkemad, som ikke kan udsættes for 
manipulation.

(4) Primær og sekundær eksponering af 
mennesker, dyr uden for målgruppen og 
miljøet minimeres, idet alle egnede og 
disponible risikoreducerende 
foranstaltninger benyttes. Disse omfatter 
bl.a., at produktet begrænses til 
erhvervsmæssig brug, der fastsættes en 
overgrænse for pakkestørrelsen, og at der 
kun benyttes sikrede kasser med 
lokkemad, som ikke kan udsættes for 
manipulation.

Or. en

Begrundelse

Difenacoum er et yderst problematisk stof i alle henseender (toksicitet, persistens, 
bioakkumulation, teratogenicitet, virkninger for organismer uden for målgruppen, virkninger 
for menneskers sundhed, lidelser påført målorganismer). Det bør kun anvendes, når det er 
påvist, at det er nødvendigt for at kontrollere en alvorlig fare for folkesundheden, der ikke kan 
kontrolleres på anden måde. De risikoreducerende foranstaltninger bør gøres juridisk 
bindende. Stoffet bør kun anvendes i erhvervsmæssigt øjemed, og der bør gælde strenge 
kriterier herfor.
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Ændringsforslag 479
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dossieret for aktivstoffer skal indeholde 
de oplysninger, som kræves for, om 
nødvendigt, at fastsætte acceptabel daglig 
indtagelse (ADI), acceptabel eksponering 
af brugere (AOEL), den beregnede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

1. Dossieret for aktivstoffer skal indeholde 
de oplysninger, som kræves for at 
fastsætte, at eksponeringen ligger under 
tærskelværdien for, hvornår et stof anses 
for toksikologisk problematisk (TTC), 
eller, om nødvendigt, at fastsætte 
acceptabel daglig indtagelse (ADI), 
acceptabel eksponering af brugere 
(AOEL), den beregnede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

Or.en

Begrundelse

Tærskelværdier for, hvornår et stof anses for toksikologisk problematisk, er en 
risikovurderingsmetode baseret på "bevisvægtning", der anvendes ved vurderingen af 
sikkerheden af materialer bestemt til at komme i berøring med fødevarer og af andre stoffer 
med ukendt toksicitet, men med påviseligt lav risiko for mennesker.  Kombineret med kendt 
information og forventet adfærd indebærer metoden, at kemiske stoffer opdeles i klasser med 
deres egne acceptable eksponeringsgrænser for mennesker. Hvis eksponeringen ligger under 
disse meget lave niveauer, kan toksicitetstest undgås. International Life Sciences Institute er i 
øjeblikket i gang med et projekt om udvikling af en TTC-metode for visse biocidholdige 
produkter. 

Ændringsforslag 480
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Dossieret for aktivstoffer skal 
indeholde de oplysninger, som kræves for, 
om nødvendigt, at fastsætte acceptabel 
daglig indtagelse (ADI), acceptabel 
eksponering af brugere (AOEL), den 

(1) Dossieret for aktivstoffer skal 
indeholde de oplysninger, som kræves for 
at fastsætte, at eksponeringen ligger 
under tærskelværdien for, hvornår et stof 
anses for toksikologisk problematisk 
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beregnede miljøkoncentration (PEC) og 
den beregnede nuleffektkoncentration 
(PNEC).

(TTC), eller, om nødvendigt, at fastsætte 
acceptabel daglig indtagelse (ADI), 
acceptabel eksponering af brugere 
(AOEL), den beregnede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

Or.en

Begrundelse

Tærskelværdier for, hvornår et stof anses for toksikologisk problematisk, er en 
risikovurderingsmetode baseret på "bevisvægtning", der anvendes i udstrakt grad ved 
vurderingen af sikkerheden af tilsætningsstoffer til fødevarer, aromaer, materialer bestemt til 
at komme i berøring med fødevarer og andre stoffer med ukendt toksicitet, men med påviseligt 
lav eksponering af mennesker.  Kombineret med kendt strukturel information og forventet 
metabolisme eller anden adfærd indebærer metoden, at kemiske stoffer opdeles i klasser, som 
hver har sine egne acceptable grænser for eksponering af mennesker. Hvis eksponeringen 
ligger under disse meget lave niveauer, kan toksicitetstest undgås. 

Ændringsforslag 481
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – nr. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som så vidt muligt er 
internationalt anerkendte, og anvendelsen 
heraf skal begrundes i ansøgningen.

4. De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som er videnskabeligt egnede, og 
anvendelsen heraf skal begrundes i 
ansøgningen.

Or.en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd af nr. 4 i bilag II er ikke tilstrækkeligt klar og vil hindre anvendelsen 
af alternativer til dyreforsøg, der er nævnt i bilag IV. 
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Ændringsforslag 482
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som så vidt muligt er 
internationalt anerkendte, og anvendelsen 
heraf skal begrundes i ansøgningen.

(4) De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som er videnskabeligt egnede, og 
anvendelsen heraf skal begrundes i 
ansøgningen.

Or.en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd af nr. 4 i bilag II er ikke tilstrækkeligt klar og vil hindre anvendelsen 
af alternativer til dyreforsøg, der er nævnt i bilag IV. 

Ændringsforslag 483
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – klasse 1 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Før der foretages nye forsøg til 
bestemmelse af de i dette bilag opregnede 
egenskaber, vurderes alle foreliggende in 
vitro-data, in vivo-data, historiske 
oplysninger om effekter på mennesker, 
data fra valide (Q)SAR og data fra 
strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-undersøgelse af 
ætsende stoffer ved koncentrationer, der 
medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 

 Før der foretages nye forsøg til
bestemmelse af de i dette bilag opregnede 
egenskaber, vurderes alle foreliggende in 
vitro-data, in vivo-data, historiske 
oplysninger om effekter på mennesker, 
data fra valide (Q)SAR og data fra 
strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-undersøgelse af 
ætsende stoffer ved koncentrationer, der 
medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 



PE439.930v03-00 8/73 AM\811563DA.doc

DA

vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om teststrategier.

vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om intelligente
teststrategier fra sagkyndige i alternativer 
til dyreforsøg.

Or.en

Begrundelse

Behovet for vejledning fra (Q)SAR-sagkyndige skal klart fremgå. Ansøgere skal støttes ved 
udformningen af intelligente teststrategier for at undgå unødvendig prøvning eller 
gentagelser af forsøg og begrænse dyreforsøg til et minimum. 

Ændringsforslag 484
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – klasse 1 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Før der foretages nye forsøg til 
bestemmelse af de i dette bilag opregnede 
egenskaber, vurderes alle foreliggende in 
vitro-data, in vivo-data, historiske 
oplysninger om effekter på mennesker, 
data fra valide (Q)SAR og data fra 
strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-undersøgelse af 
ætsende stoffer ved koncentrationer, der 
medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 
vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om teststrategier.

 Før der foretages nye forsøg til 
bestemmelse af de i dette bilag opregnede 
egenskaber, vurderes alle foreliggende in 
vitro-data, in vivo-data, historiske 
oplysninger om effekter på mennesker, 
data fra valide (Q)SAR og data fra 
strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-undersøgelse af 
ætsende stoffer ved koncentrationer, der 
medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 
vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om intelligente
teststrategier fra sagkyndige i alternativer 
til dyreforsøg.

Or.en

Begrundelse

Behovet for vejledning fra sagkyndige skal klart fremgå. Ansøgere skal støttes ved 
udformningen af intelligente teststrategier for at undgå unødvendig prøvning eller 
gentagelser af forsøg og begrænse dyreforsøg til et minimum. 
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Ændringsforslag 485
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.1. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen, hvis:
– stoffet er klassificeret som ætsende eller 
hudirriterende, eller
– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller 
basisk (pH > 11,5), eller
– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur, eller
– stoffet er klassificeret som meget giftigt 
ved kontakt med huden, eller
– en undersøgelse af akut dermal 
toksicitet ikke viser hudirritation op til 
grænsedosis (2 000 mg/kg legemsvægt).

udgår

Or. en

Begrundelse

Den 23. juli 2009 accepterede Kommissionen to in vitro-metoder til testning af hudirritation: 
EpiDerm SIT- og SkinEthic RHE-forsøgene. In vivo-testene for hudirritation er derfor ikke 
længere nødvendige og bør slettes i datakravene i bilag II. Den første tilpasning af forordning 
(EF) nr. 440/2008 til det tekniske fremskridt omfattede en ny testvejledning for in vitro-
hudirritation, der kan erstatte in vivo-metoden, for så vidt angår denne forordning. In vivo-
metoden er derfor ikke længere nødvendig og bør udgå.

Ændringsforslag 486
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.2.1. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen, hvis:
– stoffet er klassificeret som 
øjenirriterende med risiko for alvorlig 
øjenskade, eller

udgår
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– stoffet er klassificeret som ætsende, og 
ansøgeren klassificerer stoffet som 
øjenirriterende, eller
– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller 
basisk (pH > 11,5), eller
– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

Or. en

Begrundelse

Den 7. september 2009 vedtog OECD officielt to alternative metoder som testvejledninger 
vedrørende sundhedsmæssige virkninger med henblik på vurdering af alvorlig øjenirritation. De 
nye testvejledninger er blevet betegnet TG 437: Bovine corneal opacity and permeability 
(BCOP) og TG 438: Isolated chicken-eye assay (ICE). In vivo-testen for øjenirritation bør derfor 
slettes i datakravene i bilag II.

Ændringsforslag 487
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.3. Denne egenskab vurderes i 
nedenstående trin i den anførte rækkefølge:

6.3. Denne egenskab vurderes i 
nedenstående trin i den anførte rækkefølge:

(1) vurdering af de data, der foreligger for 
mennesker og dyr, samt foreliggende 
alternative data

(1) vurdering af de data, der foreligger for 
mennesker og dyr, samt foreliggende 
alternative data

(2) in vivo-forsøg. (2) in vivo-forsøg.
Det er ikke nødvendigt at udføre trin 2, 
hvis:

Det er ikke nødvendigt at udføre trin 2, 
hvis:

– stoffet ifølge de foreliggende oplysninger 
bør klassificeres som hudsensibiliserende 
eller ætsende, eller

– stoffet ifølge de foreliggende oplysninger 
bør klassificeres som hudsensibiliserende 
eller ætsende, eller

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller 
basisk (pH > 11,5), eller

– stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller 
basisk (pH > 11,5), eller

– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

Der skal som hovedregel udføres assay i 
lokale lymfeknuder i mus (LLNA), når in 
vivo-forsøg er nødvendige. Der bør kun 
undtagelsesvis anvendes en anden metode. 

Der skal som hovedregel udføres en 
reduceret version af assay i lokale 
lymfeknuder i mus (rLLNA) som 
screeningtest til sondring mellem 
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Ved anvendelse af andre metoder skal dette 
begrundes.

sensibiliserende og ikke-sensibiliserende 
stoffer, når in vivo-forsøg er nødvendige.
Der bør udføres en komplet LLNA, når 
det er kendt, at en vurdering af 
sensibiliseringspotentialet er påkrævet. 
Der bør kun undtagelsesvis anvendes en 
anden metode. Ved anvendelse af andre 
metoder skal dette begrundes.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at begrænse antallet af anvendte dyr bør der udføres en reduceret version af 
assay i lokale lymfeknuder i mus (rLLNA) for at sondre mellem hudsensibiliserende og ikke-
hudsensibiliserende stoffer. Sammenlign også den tilknyttede erklæring af 27. september 2007 
fra Det Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder, ECVAM's rådgivende 
videnskabelige udvalg. 

Ændringsforslag 488
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.4. Hvis én af 
genotoksicitetsundersøgelserne i klasse I 
giver positivt resultat, skal in vivo-
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4. Hvis én af 
genotoksicitetsundersøgelserne i klasse I 
giver positivt resultat, skal in vivo-
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

For nye stoffer er det tilrådeligt at vurdere 
en in vivo-mikronukleustests parametre 
som del af en toksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering (28 dage eller 90 dage).

Or. en

Begrundelse

Ved test i klasse I undersøges en lang række forskellige former for mutagene/genotoksiske 
virkninger, som skal undersøges under ét, som del af en bevisvægtningstilgang, således at 
man kan få et fuldstændigt billede af virkningerne.
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Ændringsforslag 489
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.4.1 Er resultatet positivt, skal yderligere 
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4.1 Er resultatet positivt, skal yderligere 
mutagenicitetsundersøgelser overvejes. Det 
er ikke nødvendigt at udføre en sådan 
undersøgelse for antimikrobielle stoffer 
eller formuleringer.

Or. en

Ændringsforslag 490
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.4.3. Det er normalt ikke nødvendigt at 
udføre undersøgelsen, hvis der foreligger 
tilstrækkelige data fra en pålidelig in vivo-
genmutationsundersøgelse i pattedyr.

6.4.3. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen, hvis der andre steder
foreligger tilstrækkelige data fra en 
pålidelig in vivo-
genmutationsundersøgelse i pattedyr.

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at ansøgeren ikke bør have udført in vivo-undersøgelserne selv, eller at 
de blev udført på hans foranledning. 
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Ændringsforslag 491
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.4.4 – underafsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.4.4. Hvis en af in vitro-
genotoksicitetsundersøgelserne i klasse I 
giver et positivt resultat, og der ikke 
allerede foreligger resultater af en in vivo-
undersøgelse, skal ansøgeren foreslå en 
passende in vivo-test for genotoksicitet i 
somatiske celler.

6.4.4. Hvis en af in vitro-
genotoksicitetsundersøgelserne i klasse I 
giver et positivt resultat, og der ikke 
allerede foreligger resultater af en in vivo-
undersøgelse, skal ansøgeren foreslå en 
passende in vivo-test for genotoksicitet i 
somatiske celler. For nye stoffer bør det 
være muligt at vurdere en in vivo-
mikronukleustests parametre som del af 
en toksicitetsundersøgelse med gentagen 
dosering (28 dage eller 90 dage).

Or. en

Begrundelse

I lægemiddelsektoren bliver det stadig mere almindeligt at inkorporere mikronukleustest i 
generelle toksicitetsundersøgelser på rotter strækkende sig over 28 eller 90 dage som et 
effektivt middel til at indsamle data om mutagenicitet uden en enkeltstående in vivo-
undersøgelse. Ifølge denne tilgang bestemmes det, om der er dannet mikrokerner, ved 
indsamling af perifert blod i flere tidsrum under en undersøgelse og ved indsamling af 
knoglemarv ved afslutningen af undersøgelsen. 

Ændringsforslag 492
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.5. Det er normalt ikke nødvendigt at 
udføre undersøgelsen (undersøgelserne), 
hvis:

6.5. Det er normalt ikke nødvendigt at 
udføre undersøgelsen (undersøgelserne), 
hvis:

– stoffet er klassificeret som ætsende. – stoffet er klassificeret som ætsende.

Ud over den orale eksponeringsvej (6.5.1) 
skal oplysningerne i afsnit 6.5.2 og 6.5.3 
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for andre stoffer end gasser gives for 
mindst én anden eksponeringsvej. Valget 
af den anden indgiftsvej afhænger af 
stoffets art og den forventede 
eksponeringsvej for mennesker. Er der 
kun én eksponeringsvej, behøves kun 
oplysninger for denne vej.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kræves undersøgelser af akut toksicitet for flere eksponeringsveje, og man 
bør heller ikke tilskynde til, at der foretages sådanne undersøgelser. To nylige 
retrospektive dataanalyser, hvor man har undersøgt konkordansen blandt lovbestemte 
klassifikationer af akut toksicitet ved oral eksponering og ved dermal eksponering samt 
ved inhalering for flere hundrede agrokemiske og biocidholdige aktivstoffer og næsten 2 
000 industrikemikalier, har vist, at dermale undersøgelser ikke giver yderligere fordele ud 
over de orale data i mere end 99 % af tilfældene, når det gælder risikoklassificering. 
Datakravene bør ændres, så de afspejler disse nye resultater.

Ændringsforslag 493
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.5.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.5.1. Det er ikke nødvendigt at foretage 
undersøgelsen, hvis der foreligger en 
undersøgelse af akut toksicitet ved 
indånding (6.5.2).

6.5.1. Det er ikke nødvendigt at foretage 
undersøgelsen, hvis der foreligger en 
undersøgelse af akut toksicitet ved 
indånding (6.5.2).

Akut toksicitetsklassemetoden skal som 
hovedregel anvendes, når in vivo-forsøg 
er nødvendige. Kun under ganske særlige 
omstændigheder bør der anvendes andre 
test, og i så fald fremlægges der en 
begrundelse herfor.

Or. en



AM\811563DA.doc 15/73 PE439.930v03-00

DA

Begrundelse

Akut toksicitetsklassemetoden skal anføres for at begrænse antallet af anvendte dyr til et 
minimum.  I Rådets forordning (EF) nr. 440/2008 foreslås både akut toksicitetsklassemetoden 
og fastdosismetoden. I akut toksicitetsmetoden anvendes der færre dyr end i fastdosismetoden, 
og førstnævnte metode bør derfor som hovedregel benyttes.

Ændringsforslag 494
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.5.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.5.2. Inhalationstest er hensigtsmæssig, 
hvis eksponering af mennesker ved 
indånding er sandsynlig i betragtning af 
stoffets damptryk og/eller muligheden for 
eksponering for aerosoler, partikler eller 
dråber af en inhalerbar størrelse.

6.5.2. Inhalationstest er kun
hensigtsmæssig, hvis indånding udgør den 
primære eksponeringsvej for mennesker i 
betragtning af stoffets damptryk og/eller 
muligheden for eksponering for aerosoler, 
partikler eller dråber af en inhalerbar 
størrelse. Akut toksicitetsklassemetoden 
skal som hovedregel anvendes, når in 
vivo-forsøg er nødvendige. Kun under 
ganske særlige omstændigheder bør den 
klassiske LC50-test (hvor 
testorganismerne udsættes for en dødelig 
koncentration) anvendes. Ved anvendelse 
af andre metoder skal dette begrundes.

Or. en

Begrundelse

Testning via flere eksponeringsveje bør ikke være nødvendig, hvis risikoklassificering er det 
primære formål. Ændring af datakravene for at give afkald på overflødig testning kunne i 
væsentlig grad begrænse omkostningerne og anvendelsen af dyr. I tilfælde, hvor inhalering er 
det primære eksponeringsscenario for mennesker, bør OECD's testvejledning for akut 
toksicitetsklasse med henblik på begrænsning af anvendelsen af dyr anvendes i stedet for den 
klassiske letale forgiftningsmetode.
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Ændringsforslag 495
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.5.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.5.3. Dermal test er hensigtsmæssig, 
hvis:

udgår

(1) indånding af stoffet er usandsynlig, og

(2) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse, og

(3) de fysisk-kemiske og toksikologiske 
egenskaber tyder på potentiale for 
betydelig absorption gennem huden.

Or. en

Begrundelse

Dette datakrav bør slettes ud fra ovennævnte analyse, hvor man fandt frem til, at 
klassificeringer for eksponering ad dermal vej i over 99 % af tilfældene svarede til eller var 
mindre alvorlige end klassificeringer for eksponering ad oral vej. Klassificeringer for 
eksponering ad dermal vej kan derfor baseres på direkte analogislutning fra orale data.

Ændringsforslag 496
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 
dage) er ikke nødvendig, hvis:

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 
dage) er ikke nødvendig, hvis:

– der foreligger en pålidelig undersøgelse 
af subkronisk (90 dage) eller kronisk 
toksicitet, hvor der er anvendt en passende 
dyreart samt passende dosering, 
opløsningsmiddel og eksponeringsvej, eller

– der foreligger eller er planlagt en 
pålidelig undersøgelse af subkronisk (90 
dage) eller kronisk toksicitet, hvor der er 
anvendt eller skal anvendes en passende 
dyreart samt passende dosering, 
opløsningsmiddel og eksponeringsvej, eller
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– stoffet undergår øjeblikkelig spaltning, 
og der foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne, eller

– stoffet undergår øjeblikkelig spaltning, 
og der foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne, eller

– relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes i overensstemmelse med bilag 
IV, afsnit 3.

– relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes i overensstemmelse med bilag 
IV, afsnit 3.

Passende indgiftsvej vælges på følgende 
grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis: Test udføres ad den orale vej, medmindre:

(1) indånding af stoffet er usandsynlig, og (1) den primære eksponeringsvej for 
mennesker er dermal, og en af følgende 
betingelser er opfyldt:

- de fysisk-kemiske og toksikologiske 
egenskaber, herunder en in vitro-
undersøgelse af indtrængen i huden (dvs. 
OECD TG 428), viser, at den dermale 
biotilgængelighed vil være betydelig, eller

- der er registreret betydelig dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer,

(2) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse, og

(2) den primære eksponeringsvej for 
mennesker vil være inhalation i 
betragtning af stoffets damptryk og den 
sandsynlige hyppighed, det sandsynlige 
omfang og den sandsynlige varighed af 
eksponering for aerosoler, partikler eller 
dråber af en inhalerbar størrelse.

(3) de fysisk-kemiske og toksikologiske 
egenskaber tyder på potentiale for 
betydelig absorption gennem huden.

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis 
eksponering af mennesker ved indånding 
er sandsynlig i betragtning af stoffets 
damptryk og/eller muligheden for 
eksponering for aerosoler, partikler eller 
dråber af en inhalerbar størrelse.

Test udføres kun via én eksponeringsvej. 
Skøn over toksiciteten ad andre veje 
baseres på farmakokinetisk modellering.

Den subkroniske toksicitetsundersøgelse 
(90 dage) (klasse II, afsnit 6.6.2) skal 
foreslås af ansøgeren, hvis: hyppigheden 

Den subkroniske toksicitetsundersøgelse 
(90 dage) (klasse II, afsnit 6.6.2) skal 
foreslås af ansøgeren i stedet for en 28 
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og varigheden af eksponering af mennesker 
tilsiger, at en længerevarende 
undersøgelse er påkrævet, og en af 
følgende betingelser er opfyldt:

dages undersøgelse, hvis: hyppigheden og 
varigheden af eksponering af mennesker 
tilsiger, at en undersøgelse strækkende sig 
over et tidsrum på > 1 måned og < 12 
måneder er påkrævet, og foreliggende data 
viser, at et stofs kinetik eller andre 
egenskaber eller dets metabolitter er af en 
sådan beskaffenhed, at de skadelige 
virkninger ikke ville kunne afsløres i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse.

– andre foreliggende data viser, at stoffet 
kan have en farlig egenskab, der ikke kan
afsløres i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse, eller

– passende udformede toksikokinetiske 
undersøgelser viser, at stoffet eller dets 
metabolitter ophobes i bestemte væv eller 
organer, hvilket muligvis vil være 
uopdaget i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse, men ved 
lang tids eksponering må forventes at få 
negative virkninger.

Yderligere undersøgelser skal foreslås af 
ansøgeren eller kan kræves, hvis:

For stoffer, der på molekyleniveau er 
knyttet til kendte organ-specifikke giftige 
stoffer (f.eks. neurotoksicitet), bør 
yderligere relevante parametre ideelt set 
undersøges som led i en 28 eller 90 dages 
undersøgelse i stedet for en enkeltstående 
undersøgelse af f.eks. neurotoksicitet.  
Yderligere enkeltstående undersøgelser 
bør begrænses til ganske særlige 
omstændigheder.

– der ikke kan fastlægges en NOAEL-
værdi på grundlag af 28- eller 90-dages-
undersøgelsen, medmindre dette skyldes, 
at der ikke er observeret skadelige 
toksiske effekter, eller

– de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger), eller

– der er tegn på en effekt, i forbindelse 
med hvilken den foreliggende 
dokumentation er et utilstrækkeligt 
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grundlag for toksikologisk karakterisering 
og/eller risikokarakterisering. I sådanne 
tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige 
toksikologiske undersøgelser, tilrettelagt 
med henblik på sådanne virkninger (f.eks. 
immunotoksicitet eller neurotoksicitet), 
eller

– den eksponeringsvej, der er anvendt i 
den første undersøgelse med gentagen 
dosering, var uhensigtsmæssig i forhold 
til den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, og der ikke kan ekstrapoleres 
mellem de pågældende eksponeringsveje, 
eller

– der er særlige betænkeligheder 
vedrørende eksponeringen (f.eks. at 
stoffets anvendelse i forbrugerprodukter 
fører til et eksponeringsniveau tæt på den 
dosis, hvor toksisk virkning på mennesker 
kan forventes), eller

– virkninger fundet i stoffer, der er klart 
strukturelt beslægtede med det undersøgte 
stof, ikke er påvist i 28- eller 90-dages-
undersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt med enten en 28- eller 90-dages-undersøgelse. Der opnås ingen 
væsentlig ny viden ved at anvende begge. Kombination af endepunkter er en almindeligt 
accepteret metode til forbedring af effektiviteten af test og bør fremmes som et middel til at 
begrænse udførelsen af enkeltstående neurotoksicitetstest og andre "særlige" undersøgelser.

Ændringsforslag 497
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.6.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.6.2. Den subkroniske 6.6.2. Den subkroniske 
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toksicitetsundersøgelse (90 dage) behøver 
ikke udføres, hvis:

toksicitetsundersøgelse (90 dage) behøver 
ikke udføres, hvis:

– der foreligger en pålidelig 
korttidstoksicitetsundersøgelse (28 dage), 
som viser svære toksiske virkninger efter 
kriterierne for klassificering af stoffet som 
R48, og som giver mulighed for, at den 
observerede NOAEL-28 dage med en 
passende usikkerhedsfaktor kan 
ekstrapoleres til NOAEL-90 dage for 
samme eksponeringsvej, eller

– der foreligger en pålidelig 
korttidstoksicitetsundersøgelse (28 dage), 
som viser svære toksiske virkninger efter 
kriterierne for klassificering af stoffet som 
R48, og som giver mulighed for, at den 
observerede NOAEL-28 dage med en 
passende usikkerhedsfaktor kan 
ekstrapoleres til NOAEL-90 dage for 
samme eksponeringsvej, eller

– der foreligger en pålidelig kronisk 
toksicitetsundersøgelse, forudsat at der er 
anvendt en hensigtsmæssig dyreart og 
indgiftsvej, eller

– der foreligger en pålidelig kronisk 
toksicitetsundersøgelse, forudsat at der er 
anvendt en hensigtsmæssig dyreart og 
indgiftsvej, eller

– stoffet spaltes øjeblikkeligt, og der 
foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne (med hensyn til 
både systemiske virkninger og virkninger 
på det sted, hvor stoffet optages), eller

– stoffet spaltes øjeblikkeligt, og der 
foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne (med hensyn til 
både systemiske virkninger og virkninger 
på det sted, hvor stoffet optages), eller

– stoffet er ureaktivt, uopløseligt og ikke-
inhalerbart, og der ikke er tegn på 
absorption eller på toksicitet i en 28 dages 
"grænsetest", navnlig når der samtidig er 
tale om begrænset eksponering af 
mennesker. 

– stoffet er ureaktivt, uopløseligt og ikke-
inhalerbart, og der ikke er tegn på 
absorption eller på toksicitet i en 28 dages 
"grænsetest", navnlig når der samtidig er 
tale om begrænset eksponering af 
mennesker. 

Passende indgiftsvej vælges på følgende 
grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis: Test udføres ad den orale vej, medmindre:

(1) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse, og

(1) den primære eksponeringsvej for 
mennesker er dermal, og en af følgende 
betingelser er opfyldt:

- de fysisk-kemiske og toksikologiske 
egenskaber, herunder en in vitro-
undersøgelse af indtrængen i huden (dvs. 
OECD TG 428), viser, at den dermale 
biotilgængelighed vil være betydelig, eller

- der er registreret betydelig dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer,
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(2) de fysisk-kemiske egenskaber tyder på 
en betydelig absorption gennem huden, og

(2) den primære eksponeringsvej for 
mennesker vil være inhalation i 
betragtning af stoffets damptryk og den 
sandsynlige hyppighed, det sandsynlige 
omfang og den sandsynlige varighed af 
eksponering for aerosoler, partikler eller 
dråber af en inhalerbar størrelse.

(3) en af følgende betingelser er opfyldt:

– der iagttages toksicitet i undersøgelsen 
af akut dermal toksicitet ved lavere doser 
end i undersøgelsen af oral toksicitet, eller

– der iagttages systemiske virkninger eller 
andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser, eller

– in vitro-undersøgelser tyder på betydelig 
dermal absorption, eller

– der er registreret betydelig dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer.

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis: Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:

– eksponering af mennesker ved 
indånding er sandsynlig i betragtning af 
stoffets damptryk og/eller muligheden for 
eksponering for aerosoler, partikler eller 
dråber af en inhalerbar størrelse.

Test udføres kun via én eksponeringsvej. 
Skøn over toksiciteten ad andre veje 
baseres på farmakokinetisk modellering.

Yderligere undersøgelser skal foreslås af 
ansøgeren eller kan kræves, hvis:

For stoffer, der på molekyleniveau er 
knyttet til kendte organ-specifikke giftige 
stoffer (f.eks. neurotoksicitet), bør 
yderligere relevante parametre ideelt set 
undersøges som led i en 28 eller 90 dages 
undersøgelse i stedet for en enkeltstående 
undersøgelse af f.eks. neurotoksicitet.  
Yderligere enkeltstående undersøgelser 
bør begrænses til ganske særlige 
omstændigheder.

– der ikke kan fastlægges en NOAEL-
værdi på grundlag af 90-dages 
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undersøgelsen, medmindre dette skyldes, 
at der ikke er iagttaget toksiske 
virkninger, eller

– de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger), eller

– der er tegn på en effekt, i forbindelse 
med hvilken den foreliggende 
dokumentation er et utilstrækkeligt 
grundlag for toksikologisk karakterisering 
og/eller risikokarakterisering. I sådanne 
tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige 
toksikologiske undersøgelser, tilrettelagt 
med henblik på sådanne virkninger (f.eks. 
immunotoksicitet eller neurotoksicitet), 
eller

– der er særlige problemer i forbindelse 
med eksponeringen (f.eks. anvendelse i 
forbrugerprodukter, der fører til 
eksponeringsniveauer, der ligger tæt på 
de dosisniveauer, hvor der kan forventes 
toksicitet for mennesker).

Or. en

Begrundelse

Det er kun nødvendigt med enten en 28- eller 90-dages-undersøgelse. Der opnås ingen 
væsentlig ny viden ved at anvende begge. Kombination af endepunkter er en almindeligt 
accepteret metode til forbedring af effektiviteten af test og bør fremmes som et middel til at 
begrænse udførelsen af enkeltstående neurotoksicitetstest og andre "særlige" undersøgelser.

Ændringsforslag 498
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.6.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.6.3. En langtidstoksicitetsundersøgelse 
med gentagen dosering (≥ 12 måneder) kan 
foreslås af ansøgeren eller kræves, hvis 
hyppigheden og varigheden af 

6.6.3. En langtidstoksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering (≥ 12 måneder) kan kun
foreslås af ansøgeren eller kræves, hvis:
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eksponeringen af mennesker tilsiger, at en 
længerevarende undersøgelse er påkrævet, 
og en af følgende betingelser er opfyldt:

– hyppigheden, omfanget og varigheden af 
eksponering af mennesker tilsiger, at en 
vurdering af den kroniske risiko er 
påkrævet, og 

– der er i 28 dages- eller 90 dages-
undersøgelsen observeret alvorlige 
toksikologiske effekter, der giver 
anledning til særlig bekymring, og i 
forbindelse med hvilke den foreliggende 
dokumentation er et utilstrækkeligt 
grundlag for toksikologisk vurdering eller 
risikokarakterisering, eller 

– hvis anvendelse af en passende 
usikkerhedsfaktor ikke ville yde 
tilstrækkelig beskyttelse i forbindelse med 
risikovurdering. 

– der er ikke i 28 dages- eller 90 dages-
undersøgelsen påvist effekter af stoffer, 
der er klart strukturelt beslægtede med det 
undersøgte stof, eller
– stoffet kan have en farlig egenskab, der 
ikke kan påvises i en 90 dages-
undersøgelse.

Hvis der også kræves data om 
carcinogenicitet, og disse ikke allerede 
foreligger, bør der gennemføres 
langtidstoksicitetsundersøgelser med 
gentagen dosering og 
carcinogenicitetsundersøgelser, hvor man 
anvender OECD's TG 453-protokol for 
kombinerede undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Langtidstoksicitetsundersøgelser medfører store omkostninger både i økonomisk henseende 
og med hensyn til dyrevelfærd, og de kan almindeligvis undgås ved anvendelse af passende 
statistiske metoder (f.eks. ekstrapolering fra korttidsundersøgelser). I ganske særlige tilfælde, 
hvor empiriske data anses for nødvendige, bør der kun gennemføres undersøgelser på en 
enkelt sart, og hvis der også skal tages hensyn til kræftrisikoen, bør der kræves en kombineret 
kronisk toksicitets- og carcinogenicitetstest i stedet for separate enkeltstående undersøgelser 
for disse to endepunkter.
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Ændringsforslag 499
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.6.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.6.4. Yderligere undersøgelser skal 
foreslås af ansøgeren eller kan kræves, 
hvis:

udgår

– de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger), eller 

– der er tegn på en effekt, i forbindelse 
med hvilken den foreliggende 
dokumentation er et utilstrækkeligt 
grundlag for toksikologisk vurdering 
og/eller risikokarakterisering. I sådanne 
tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige 
toksikologiske undersøgelser, tilrettelagt 
med henblik på sådanne virkninger (f.eks. 
immunotoksicitet eller neurotoksicitet), 
eller

– eksponeringen giver anledning til særlig 
bekymring (f.eks. anvendelse i 
forbrugerprodukter, der fører til 
eksponeringsniveauer, der ligger tæt på 
de dosisniveauer, hvor der er observeret 
toksicitet).

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr 
Kat 1 eller 1B: Det kan skade 
forplantningsevnen (H360F), og de 
foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere fertilitetstest. Det skal 
imidlertid overvejes at teste for 
udviklingstoksicitet.

Or. en
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Begrundelse

Unødvendig gentagelse af foranstaltninger, der er nævnt under 6.6.2., 6.6.3. og 6.7.

Ændringsforslag 500
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.7. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelserne, hvis:

6.7. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelserne, hvis:

– stoffet vides at være et genotoksisk 
carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være et genotoksisk 
carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være mutagent over for 
bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være mutagent over for 
bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet har lav toksikologisk aktivitet 
(ingen tegn på toksicitet ses i nogen af de 
foreliggende undersøgelser), det ud fra 
toksikokinetiske data kan vises, at der ikke 
sker systemisk absorption via de relevante 
eksponeringsveje (f.eks. fordi 
koncentrationen i plasma/blod er under 
detektionsgrænsen ved anvendelse af en 
følsom metode, og hverken stoffet eller 
dets metabolitter optræder i urin, galde 
eller udåndingsluft), og der ingen eller kun 
ubetydelig eksponering er af mennesker.

– stoffet har lav toksikologisk aktivitet 
(ingen tegn på toksicitet ses i nogen af de 
foreliggende undersøgelser), det ud fra 
toksikokinetiske data kan vises, at der ikke 
sker systemisk absorption via de relevante 
eksponeringsveje (f.eks. fordi 
koncentrationen i plasma/blod er under 
detektionsgrænsen ved anvendelse af en 
følsom metode, og hverken stoffet eller 
dets metabolitter optræder i urin, galde 
eller udåndingsluft), og der ingen eller kun 
ubetydelig eksponering er af mennesker. 

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 
1 eller 1B: Det kan skade 
forplantningsevnen (H360F), og de 
foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere fertilitetstest. Det skal 
imidlertid overvejes at teste for 
udviklingstoksicitet.

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet (f.eks. baseret på 
patologidata for testikler eller 
sædparametre fra 90-dages-undersøgelser 
med gentagen dosis), idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 
1 eller 1B:  Det kan skade 
forplantningsevnen (H360F), og de 
foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere fertilitetstest. Det skal 
imidlertid overvejes at teste for prænatal 
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udviklingstoksicitet.
Hvis et stof vides at forårsage skader på 
afkommet, idet det opfylder kriterierne for 
klassificering som Repr Kat 1A eller 1B: 
Det kan skade barnet under graviditeten 
(H360D), og de foreliggende data udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
teste yderligere for udviklingstoksicitet. 
Det skal imidlertid overvejes at teste for 
virkninger på fertilitet.

Hvis et stof vides at forårsage skader på 
afkommet, idet det opfylder kriterierne for
klassificering som Repr Kat 1A eller 1B: 
Det kan skade barnet under graviditeten 
(H360D), og de foreliggende data udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
teste yderligere for udviklingstoksicitet. 
Det skal imidlertid overvejes at teste for 
virkninger på fertilitet.

Or. en

Begrundelse

Der var behov for et håndgribeligt eksempel på negative virkninger på fertilitet fra en ikke-
generationsbestemt undersøgelsestype. Det anførte eksempel viser, at negative virkninger 
på mandens fertilitet ofte kan påvises i en 90-dages-undersøgelse med gentagen dosis, som 
er mindre bekostelig end en specifik reproduktionstoksicitetstest, og hvorunder der 
anvendes mange gange færre dyr. 

Ændringsforslag 501
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.7.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.7.1. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen, hvis:

6.7.1. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen, hvis:

– stoffet vides at være et genotoksisk 
carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være et genotoksisk 
carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være mutagent over for 
bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– stoffet vides at være mutagent over for 
bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger, eller

– relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes i overensstemmelse med bilag 
IV, afsnit 3, eller

– der ikke er nogen betydelig eksponering 
af mennesker i overensstemmelse med 
bilag IV, afsnit 3, eller

– der foreligger en prænatal – der foreligger en prænatal 
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udviklingstoksicitetsundersøgelse (klasse 
II, afsnit 6.7.2) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer (klasse II, afsnit 6.7.3). 

udviklingstoksicitetsundersøgelse (klasse 
II, afsnit 6.7.2) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i en 
eller to generationer (klasse II, afsnit 
6.7.3). 

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 
1 eller 1B: Det kan skade 
forplantningsevnen (H360F), og de 
foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere fertilitetstest. Det skal 
imidlertid overvejes at teste for 
udviklingstoksicitet.

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 
1 eller 1B: Det kan skade 
forplantningsevnen (H360F), og de 
foreliggende data udgør et tilstrækkeligt 
grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere fertilitetstest. Det skal 
imidlertid overvejes at teste for prænatal 
udviklingstoksicitet.

Hvis et stof vides at forårsage skader på 
afkommet, idet det opfylder kriterierne for 
klassificering som Repr Kat 1A eller 1B: 
Det kan skade barnet under graviditeten 
(H360D), og de foreliggende data udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
teste yderligere for udviklingstoksicitet. 
Det skal imidlertid overvejes at teste for 
virkninger på fertilitet. 

Hvis et stof vides at forårsage skader på 
afkommet, idet det opfylder kriterierne for 
klassificering som Repr Kat 1A eller 1B: 
Det kan skade barnet under graviditeten 
(H360D), og de foreliggende data udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
teste yderligere for udviklingstoksicitet. 
Det skal imidlertid overvejes at teste for 
virkninger på fertilitet. 

Hvis der er alvorlig bekymring for 
potentielle skadelige virkninger på fertilitet 
eller afkom, kan ansøgeren foreslå enten
en prænatal 
udviklingstoksicitetsundersøgelse (klasse 
II, afsnit 6.7.2) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer (klasse II, afsnit 6.7.3) i 
stedet for screeningsundersøgelsen.

Hvis der er alvorlig bekymring for 
potentielle skadelige virkninger på fertilitet 
eller afkom, kan ansøgeren foreslå en 
udvidet
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i én 
generation med eller uden et prænatalt 
udviklingstoksicitetsmodul (klasse II, 
afsnit 6.7.3) i stedet for 
screeningsundersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Mindre tekniske og redaktionelle ændringer; der henvises til begrundelsen for afsnit 6.7.3. 
med henblik på yderligere drøftelser.
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Ændringsforslag 502
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.7.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.7.2. Undersøgelsen skal indledningsvis
udføres på én dyreart. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal udføres en undersøgelse 
for dette mængdeinterval eller det næste 
på endnu en dyreart, skal baseres på 
resultatet af den første undersøgelse og 
alle andre relevante foreliggende data.

6.7.2. Undersøgelsen skal kun udføres på 
én dyreart, fortrinsvis i kombination med 
en udvidet 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i én 
generation (klasse II, afsnit 6.7.3).

Or. en

Begrundelse

En efterfølgende gennemgang af stofferne i EU's nye database over kemiske stoffer viser, at 
under 5 % af de stoffer, der er testet i udviklingstoksicitetsundersøgelser, er klassificeret som 
værende skadelige for afkom. Den lave prævalens af denne virkning indebærer, at 
sandsynligheden for et falsk negativt resultat ved undersøgelser på en enkelt art ligeledes er 
lille. Rutineundersøgelser på en anden art kan på den anden side oppuste antallet af falsk 
positive resultater, hvilket i alvorlig grad svækker en teststrategis specificitet. Test på en 
anden art bør således hverken kræves eller fremmes.

Ændringsforslag 503
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.7.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.7.3. 
Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer, én dyreart, hun- og handyr, 
den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej 
på grundlag af den sandsynlige 
eksponeringsvej for mennesker, 
medmindre sådanne undersøgelser 

6.7.3. Udvidet 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i én 
generation, én dyreart, hun- og handyr, 
den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej 
på grundlag af den sandsynlige 
eksponeringsvej for mennesker.
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allerede er foretaget i henhold til kravene 
under klasse I.

Or. en

Begrundelse

Rutinemæssig udførelse af flergenerationsundersøgelser bør hverken kræves eller 
fremmes. Nylige efterfølgende dataanalyser, hvor man har gennemgået over 350 
undersøgelser på to generationer, har vist, at opdræt af en anden generation i ca. 99 % af 
tilfældene intet bidrog til hverken den forskriftsmæssige klassificering eller 
risikovurderingen ud over, hvad der fremgik af førstegenerationsdataene. Datakravene 
bør ændres, så de afspejler denne vigtige nyskabelse.

Ændringsforslag 504
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.7.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.7.3. Undersøgelsen skal indledningsvis 
udføres på én dyreart. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal udføres en undersøgelse 
for dette mængdeinterval eller det næste 
på endnu en dyreart, skal baseres på 
resultatet af den første undersøgelse og 
alle andre relevante foreliggende data.

udgår

Or. en

Begrundelse

Henvisning til udførelse af en undersøgelse i to generationer på en anden art var en fejl, 
der indsneg sig i en tidlig udgave af Reach-forordningen. Fejlen er siden blevet rettet og 
bør ikke gentages i forordningen om biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 505
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel– sektion 6.8.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.8.1. Hudabsorptionsundersøgelse 6.8.1. In vitro-
hudabsorptionsundersøgelse

Or. en

Begrundelse

Siden 2004 har der foreligget en OECD-testvejledning for in vitro-hudirritation, og denne 
metode kan fuldt ud erstatte in vivo-metoden, når det gælder forordningen om biocidholdige 
produkter. Disse datakrav bør derfor specifikt nævne in vitro-metoden som den eneste 
nødvendige eller acceptable tilgang, når det gælder opfyldelsen af dette endepunkt.

Ændringsforslag 506
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 6.9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.9. En carcigonitetsundersøgelse kan 
foreslås af ansøgeren eller kan kræves, 
hvis:

6.9. En carcigonitetsundersøgelse kan 
foreslås af ansøgeren eller kan kræves, 
hvis:

– stoffet finder udbredt anvendelse og 
spredes i miljøet, eller der er tegn på 
hyppig eller langvarig eksponering af 
mennesker, og

– stoffet finder udbredt anvendelse og 
spredes i miljøet, eller der er tegn på 
hyppig eller langvarig eksponering af 
mennesker, og

– stoffet er klassificeret som mutagent af 
klasse 2, eller undersøgelsen(-erne) med 
gentagen dosering viser, at stoffet kan 
fremkalde hyperplasi og/eller 
præneoplastiske læsioner.

– stoffet er klassificeret som mutagent af 
klasse 2, eller undersøgelsen(-erne) med 
gentagen dosering viser, at stoffet kan 
fremkalde hyperplasi og/eller 
præneoplastiske læsioner.

Hvis stoffet er klassificeret som mutagent i 
klasse 1A eller 1B, vil en genotoksisk 
mekanisme for carcinogenicitet 
sædvanligvis blive anset for sandsynlig. I 

Hvis stoffet er klassificeret som mutagent i 
klasse 1A eller 1B, vil en genotoksisk 
mekanisme for carcinogenicitet 
sædvanligvis blive anset for sandsynlig. I 
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så fald vil der normalt ikke kræves en 
undersøgelse for kræftfremkaldende 
effekter.

så fald vil der normalt ikke kræves en 
undersøgelse for kræftfremkaldende 
effekter.

Hvis der også kræves data om 
langtidstoksicitet, og disse ikke allerede 
foreligger, bør der gennemføres 
carcinogenicitetsundersøgelser og 
langtidstoksicitetsundersøgelser med 
gentagen dosering, hvor man anvender 
OECD's TG 453-protokol for 
kombinerede undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Carcinogenicitetsundersøgelser medfører store omkostninger både i økonomisk henseende og 
med hensyn til dyrevelfærd, og de kan almindeligvis undgås ved analyse af data om 
mutagenicitet/genotoxicitet (det er almindeligt anerkendt, at stoffer, der ikke er genotoksiske 
in vivo, ikke er genotoksiske carcinogener). Hvis empiriske data anses for nødvendige, bør 
der kun gennemføres undersøgelser på en enkelt sart, og hvis der også skal tages hensyn til 
kronisk toksicitet, bør der kræves en kombineret carcinogenicitetstest og test for kronisk 
toksicitet i stedet for separate enkeltstående undersøgelser for disse to endepunkter.

Ændringsforslag 507
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 7.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.1. Kravene om testning for akvatisk 
toksicitet på hvirveldyr kan fraviges, hvis 
anvendelsesprofilen for et stof ikke viser 
et betydeligt potentiale for eksponering af
vandmiljøet.

7.1. Langtidstoksicitetsundersøgelser skal 
foreslås af ansøgeren, hvis den vurdering, 
der er gennemført under klasse I, tyder på, 
at yderligere undersøgelse af stoffets 
virkninger på akvatiske organismer er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
vurderingen under klasse I.

Langtidstoksicitetsundersøgelser skal 
foreslås af ansøgeren, hvis den vurdering, 
der er gennemført under klasse I, tyder på, 
at yderligere undersøgelse af stoffets 
virkninger på akvatiske organismer er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
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vurderingen under klasse I.

Or. en

Begrundelse

Kravet om testning for akvatisk toksiciet bør være baseret på eksponeringen, og der bør ikke 
være tale om et absolut krav, navnlig med hensyn til testning på hvirveldyr.

Ændringsforslag 508
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 7.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.1.3. Korttidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk: Ansøgeren kan foretrække 
langtidstoksicitetstest frem for korttidstest.

7.1.3. Korttidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk: tærskelmetode.

Or. en

Begrundelse

I "tærskelmetoden", der er valideret inden for ECVAM, behandler man toksicitet i fisk ved i 
første omgang at anvende en test med en enkelt koncentration (grænsetest), der kræver færre 
fisk sammenlignet med en fuldstændig undersøgelse for akut toksicitet i fisk. Udvælgelsen af
en enkelt koncentration hviler på, at man udleder en tærskelkoncentration ud fra 
toksicitetsdata for alger og Daphnia (sektion 7.1.1.). Toksiciteten i fisk testes derpå ved 
grænsekoncentrationen. Hvis der ikke konstateres nogen dødsfald ved grænsetesten, kan 
tærskelkoncentrationen anvendes som erstatning for værdien for den "dødelige 
koncentration" (LC50-værdien) i den videre risikovurdering.

Ændringsforslag 509
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 7.1.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk (medmindre en sådan allerede er 

7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk, hvis anvendelsesprofilen for et stof 
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foretaget i henhold til kravene i klasse I) og/eller de fysisk-kemiske egenskaber 
tilsiger dette  

Der skal gives oplysninger for afsnit 
7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.

Der skal gives oplysninger for afsnit 
7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er der ikke fastsat nogen betingelser, der indebærer, at der skal udføres 
undersøgelser i klasse II; rimelige betingelser omfatter dog anvendelsesprofil/eksponering og 
fysisk-kemiske egenskaber.

Ændringsforslag 510
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 7.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4.1. Akut toksicitet for en anden ikke-
vandorganisme uden for målgruppen

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvilken undersøgelse dette datakrav tager sigte på. De eneste ikke-akvatiske 
arter, for hvilke der almindeligvis udføres test for akut økotoksicitet, er fugle, og der er 
medtaget et særskilt afsnit med datakrav for fugle andetsteds. Hvis der ikke angives yderligere 
enkeltheder, herunder henvisning til en anerkendt EU- eller international testvejledning, bør 
dette krav udelades. 

Ændringsforslag 511
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 8.1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.1. Identifikation af stoffer, der falder ind 
under anvendelsesområdet for liste I eller 

8.1. Identifikation af stoffer, der falder ind 
under anvendelsesområdet for liste I eller 
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liste II i bilaget til direktiv 80/68/EØF om 
beskyttelse af grundvandet mod forurening 
forårsaget af visse farlige stoffer.

liste II i bilaget til direktiv 80/68/EØF om 
beskyttelse af grundvandet mod forurening 
forårsaget af visse farlige stoffer, bilag I, 
del B, til direktiv 98/83/EF om kvaliteten 
af drikkevand eller bilag X til direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

De nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af mennesker, dyr samt miljøet bør også 
omfatte identifikation af stoffer, der er relevante for drikkevand og for vandpolitiske 
foranstaltninger i almindelighed.

Ændringsforslag 512
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 11.1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.1a. Der skal ikke kræves data for 
toksicitet i fugle, medmindre 
anvendelsesprofilen for et stof viser et 
betydeligt potentiale for eksponering af
eller skadelige virkninger for fugle.

Or. en

Begrundelse

Kravet om test på fugle bør være baseret på eksponeringen, og der bør ikke være tale om et 
absolut krav, navnlig i betragtning af interessen for at begrænse test på hvirveldyr til et 
minimum.
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Ændringsforslag 513
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 11.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.1.1. Akut oral toksicitet - ikke 
nødvendig, hvis en fugleart indgik i 
undersøgelsen i afsnit 7.4.1

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge den tekniske vejledning i Reach-forordningen vil kun få scenarier (om nogen 
overhovedet) indebære en akut forgiftningsrisiko for fugle, og dokumentation fra pesticider 
viser, at kroniske virkninger ikke pålideligt kan ekstrapoleres fra eller udledes af data for akut 
toksicitet. Dette datakrav vil derfor kun i ringe udstrækning eller slet ikke bidrage til en 
miljømæssig risikovurdering og bør derfor udelades.

Ændringsforslag 514
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 11.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.1.2. Toksicitet på kort sigt - otte dages 
fodringsundersøgelse for mindst en art 
(andre end kylling)

11.1.2. Toksicitet på kort sigt - otte dages 
fodringsundersøgelse for en art 

Or. en

Begrundelse

Fodringsundersøgelser for toksicitet i fugle – hvis anvendelsesprofil eller andre hensyn 
tilsiger dette – bør begrænses til en enkelt art.
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Ændringsforslag 515
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 11.1.3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.1.3 Det er ikke nødvendigt at udføre 
denne test, hvis fodringsundersøgelsen for 
toksicitet (afsnit 11.1.2) viser, at LC50-
værdien er over 2 000 mg/kg.

Or. en

Begrundelse

Reference:
Den tekniske vejledning i Reach-forordningen: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Ændringsforslag 516
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 11.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.2. Virkninger på akvatiske organismer udgår
11.2.1. Langvarig toksicitet for passende 
fiskeart
11.2.2. Virkninger på passende fiskearts 
reproduktions- og vækstrate
11.2.3. Bioakkumulering i passende 
fiskeart
11.2.4. Reproduktions- og vækstrate for 
Daphnia magna

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit overlapper med afsnit 7.1. og bør udelades.
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Ændringsforslag 517
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 1 – tabel – sektion 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Klassificering og mærkning udgår

Or. en

Begrundelse

Medmindre der angives specifikke datakrav samt regler for tilpasning bør dette afsnit udgå.

Ændringsforslag 518
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.1 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne egenskab vurderes i nedenstående 
trin i den anførte rækkefølge:
(1) vurdering af de data, der foreligger for 
mennesker og dyr, samt foreliggende 
alternative data
(2) in vivo-forsøg.
Der skal som hovedregel udføres en 
reduceret version af assay i lokale 
lymfeknuder i mus (rLLNA) som 
screeningtest til sondring mellem 
sensibiliserende og ikke-sensibiliserende 
stoffer, når in vivo-forsøg er nødvendige. 
Der bør udføres en komplet LLNA, når 
det er kendt, at en vurdering af 
sensibiliseringspotentialet er påkrævet. 
Kun under ganske særlige 
omstændigheder bør der anvendes andre 
test, og i så fald fremlægges der en 
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begrundelse herfor.

Or.en

Begrundelse

Den reducerede version af assay i lokale lymfeknuder i mus (rLLNA), der er valideret inden 
for ECVAM, bør være standardmetoden for sondring mellem hudsensibiliserende og ikke-
hudsensibiliserende stoffer. Reference: • Valideringserklæring fra ECVAM: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Det er 
problematisk, at dette afsnit ikke i)  omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) 
identificerer anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, 
som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 519
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.2 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Test udføres ad oral vej, medmindre den 
primære eksponeringsvej for mennesker 
forventes at være indånding. Test udføres 
kun via én eksponeringsvej.

Or.en

Begrundelse

Som drøftet ovenfor under afsnit 6.5.1. bør testning via flere eksponeringsveje ikke være 
nødvendig, hvis risikoklassificering er det primære formål. Ændring af datakravene for at 
give afkald på overflødig testning kunne i væsentlig grad begrænse omkostningerne og 
anvendelsen af dyr. Det er problematisk, at dette afsnit ikke i) omfatter regler for tilpasning af 
in vivo-datakrav eller ii) identificerer anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til 
opfyldelse af datakrav, som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 520
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.2.2 – stk. 1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inhalationstest er kun hensigtsmæssig, 
hvis indånding udgør den primære 
eksponeringsvej for mennesker.

Or.en

Begrundelse

Som drøftet ovenfor bør testning via flere eksponeringsveje ikke være nødvendig, hvis 
risikoklassificering er det primære formål. Ændring af datakravene for at give afkald på 
overflødig testning kunne i væsentlig grad begrænse omkostningerne og anvendelsen af dyr. 
Det er problematisk, at dette afsnit ikke i) omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav 
eller ii) identificerer anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af 
datakrav, som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 521
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.2.3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2.2.3. Intraperitoneal/subkutan 
enkeltdosis

udgår

Or.en

Begrundelse

Hverken intraperitoneal eller subkutan indsprøjtning er relevante eksponeringsveje. Værdien 
af sådanne undersøgelser for vurderingen af risikoen for mennesker er derfor tvivlsom, og 
dette datakrav bør udgå. Det er problematisk, at dette afsnit ikke i) omfatter regler for 
tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer anerkendte EU- eller internationale 
testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle 
agenser. 

Ændringsforslag 522
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.5 – stk. 1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Test udføres ad oral vej, medmindre den 
primære eksponeringsvej forventes at 
være indånding. Test udføres kun ad én 
eksponeringsvej.

Or.en

Begrundelse

Test ad flere eksponeringsveje bør ikke være nødvendig eller fremmes. Det er problematisk, at 
dette afsnit ikke i) omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer 
anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige 
kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 523
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.2.5.1 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inhalationstest er kun hensigtsmæssig, 
hvis indånding udgør den primære 
eksponeringsvej for mennesker.

Or.en

Begrundelse

Test ad flere eksponeringsveje bør ikke være nødvendig eller fremmes. Det er problematisk, at 
dette afsnit ikke i) omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer 
anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige 
kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 524
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.3 – stk. 1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Testning kan undlades, hvis der i tidligere 
undersøgelser ikke er påvist særlig 
toksicitet.

Or.en

Begrundelse

Dette bør være et fakultativt klasse II-krav. Det er problematisk, at dette afsnit ikke i) omfatter 
regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer anerkendte EU- eller 
internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige kritiske, når det 
gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 525
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.4 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For nye stoffer bør det være muligt at 
vurdere en in vivo-mikronukleustests 
parametre som del af en undersøgelse 
med gentagen eksponering. 

Or.en

Begrundelse

I lægemiddelsektoren bliver det stadig mere almindeligt at inkorporere mikronukleustest i 
generelle toksicitetsundersøgelser på rotter strækkende sig over 28 eller 90 dage som et 
effektivt middel til at indsamle data om mutagenicitet uden en enkeltstående in vivo-
undersøgelse. Dette afsnit bør omfatte regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) 
identificerer anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, 
som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 526
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 5.5 – stk. 1 (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Testning kan undlades, hvis der ikke er 
påvist genotoksicitet i undersøgelser i 
somatiske celler.

Or.en

Begrundelse

Dette bør være et fakultativt klasse II-krav. Det er problematisk, at dette afsnit ikke i) omfatter 
regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer anerkendte EU- eller 
internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige kritiske, når det 
gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 527
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 8.1 – stk. 1 og 2 (nye) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan foreslås en fodringsundersøgelse 
for toksicitet i fugle, hvis en 
anvendelsesprofil for et stof viser 
potentiale for betydelig eksponering af 
fugle.
Der kræves normalt ikke en 
reproduktionsundersøgelse på fugle, og 
en sådan undersøgelse er ikke 
hensigtsmæssig, hvis 
fodringsundersøgelsen for toksicitet 
(afsnit 8.1.1.) viser, at LC50-værdien er 
over 5 000 mg/kg.

Or.en

Begrundelse

Fodringsundersøgelser for toksicitet i fugle – hvis anvendelsesprofil eller andre hensyn 
tilsiger dette – bør begrænses til en enkelt art. Reference: • Den tekniske vejledning i Reach-
forordningen: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Det er problematisk, at dette afsnit 
ikke i) omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav eller ii) identificerer anerkendte EU-
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eller internationale testvejledninger til opfyldelse af datakrav, som er særlige kritiske, når det 
gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 528
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 8.2.1 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kravene om testning for akvatisk 
toksicitet på hvirveldyr kan fraviges, hvis 
anvendelsesprofilen for et stof ikke viser 
et betydeligt potentiale for eksponering af
vandmiljøet.

Or.en

Begrundelse

Kravet om testning for akvatisk toksiciet bør være baseret på eksponeringen, og der bør ikke 
være tale om et absolut krav, navnlig med hensyn til testning på hvirveldyr. Det er 
problematisk, at bilag II, afsnit 2, ikke i) omfatter regler for tilpasning af in vivo-datakrav 
eller ii) identificerer anerkendte EU- eller internationale testvejledninger til opfyldelse af 
datakrav, som er særlige kritiske, når det gælder mikrobielle agenser. 

Ændringsforslag 529
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag II – afsnit 2 – nr. 8.7.2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7.2. Pattedyr udgår

Or.en

Begrundelse

Medmindre der angives en henvisning til anerkendte EU- eller internationale testvejledninger 
omkring dette datakrav, bør det udelades. 



PE439.930v03-00 44/73 AM\811563DA.doc

DA

Ændringsforslag 530
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dossieret for et produkt skal indeholde 
de oplysninger, som kræves for, om 
nødvendigt, at fastsætte acceptabel daglig 
indtagelse (ADI), acceptabel eksponering 
af brugere (AOEL), den beregnede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

1. Dossieret for biocidholdige produkter
skal indeholde de oplysninger, som kræves 
for at fastsætte, at eksponeringen ligger 
under tærskelværdien for, hvornår et stof 
anses for toksikologisk problematisk 
(TTC), eller, om nødvendigt, at fastsætte 
acceptabel daglig indtagelse (ADI), 
acceptabel eksponering af brugere 
(AOEL), den beregnede 
miljøkoncentration (PEC) og den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC).

Or.en

Begrundelse

Tærskelværdier for, hvornår et stof anses for toksikologisk problematisk, er en 
risikovurderingsmetode baseret på "bevisvægtning", der anvendes i udstrakt grad ved 
vurderingen af sikkerheden af tilsætningsstoffer til fødevarer, aromaer, materialer bestemt til 
at komme i berøring med fødevarer og andre stoffer med ukendt toksicitet, men med påviseligt 
lav eksponering af mennesker.  Kombineret med kendt strukturel information og forventet 
metabolisme eller anden adfærd indebærer metoden, at kemiske stoffer opdeles i klasser, som 
hver har sine egne acceptable grænser for eksponering af mennesker. Hvis eksponeringen 
ligger under disse meget lave niveauer, kan toksicitetstest undgås. 

Ændringsforslag 531
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bbilag III – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 

De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets 
forordning (EF) nr. 440/2008. Metoder, 
der er opført i bilag I, omfatter ikke 
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beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som så vidt muligt er 
internationalt anerkendte, og anvendelsen
heraf skal begrundes i ansøgningen.

nanomaterialer, undtagen hvor dette 
specifikt er nævnt. Hvis en metode ikke er 
egnet eller ikke er beskrevet, skal der dog 
anvendes andre metoder, som så vidt 
muligt er internationalt anerkendte, og 
validiteten heraf skal begrundes i 
ansøgningen. 

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer anvendes på grund af deres andre eller forstærkede egenskaber 
sammenlignet med stoffer i bulkform. På grund af deres diminutive størrelse og den deraf 
følgende forøgelse af det relative overfladeareal kan de frembyde nye risici. Den relevante 
videnskabelige komité under Kommissionen konkluderede, at viden om metoden til såvel 
eksponeringsberegning som risikoidentifikation skal udvikles, valideres og standardiseres 
yderligere, når det gælder nanomaterialer. De nuværende metoder for bulkkemikalier kan 
ikke forventes at levere relevante data, medmindre det er klart angivet.

Ændringsforslag 532
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i 
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som så vidt muligt er 
internationalt anerkendte, og anvendelsen 
heraf skal begrundes i ansøgningen.

5. De prøveresultater, der forelægges med 
henblik på at opnå en godkendelse, skal 
være resultater af prøver, der er gennemført 
efter de metoder, der er beskrevet i Rådets
forordning (EF) nr. 440/2008. Hvis en 
metode ikke er egnet eller ikke er 
beskrevet, skal der dog anvendes andre 
metoder, som er videnskabeligt 
forsvarlige, og anvendelsen heraf skal 
begrundes i ansøgningen.

Or.en

Begrundelse

Den oprindelige ordlyd af nr. 5 i bilag III er ikke tilstrækkeligt klar og vil hindre anvendelsen 
af alternativer til dyreforsøg, der er nævnt i bilag IV. 
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Ændringsforslag 533
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Gennemføres der forsøg, skal der 
forelægges en detaljeret beskrivelse 
(specifikation) af det anvendte materiale og 
urenhederne heri. Om nødvendigt kræves 
der data som omhandlet i bilag II for alle 
det biocidholdige produkts 
toksikologisk/økotoksikologisk relevante 
kemiske bestanddele, navnlig hvis 
bestanddelene er stoffer, der giver 
anledning til bekymring, jf. artikel 3.

7. Gennemføres der forsøg, skal der 
forelægges en detaljeret beskrivelse 
(specifikation) af det anvendte materiale og 
urenhederne heri.

Or.en

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at datakrav om optagelse af et aktivstof i bilag I og om godkendelse af et 
biocidholdigt produkt indebærer, at test gentages, navnlig hvis de omfatter dyreforsøg. Ikke-
aktive stoffer i en produktformulering for et biocidholdigt produkt reguleres i henhold til 
Reach-forordningen. Denne bestemmelse bør derfor udelades for at forebygge uklarhed eller 
eventuelle gentagelser af forsøg på hvirveldyr. 

Ændringsforslag 534
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis der foreligger data, som er 
fremkommet før … [EUT: indsæt den dato, 
der er anført i artikel 85, stk. 1] ved andre 
metoder end dem, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 440/2008, skal den 
kompetente myndighed i medlemsstaten i 
hvert enkelt tilfælde og under hensyn til 
bl.a. nødvendigheden af at begrænse forsøg 
med hvirveldyr mest muligt træffe 
afgørelse om, hvorvidt disse data er 

8. Hvis der foreligger data, som er 
fremkommet før … [EUT: indsæt den dato, 
der er anført i artikel 85, første afsnit] ved 
andre metoder end dem, der er fastlagt i 
forordning (EF) nr. 440/2008, skal den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat i forståelse med ECHA i 
hvert enkelt tilfælde og under hensyn til 
bl.a. nødvendigheden af at begrænse forsøg 
med hvirveldyr mest muligt, træffe 



AM\811563DA.doc 47/73 PE439.930v03-00

DA

hensigtsmæssige i relation til denne 
forordning, og hvorvidt der er behov for at 
gennemføre nye forsøg i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 440/2008.

afgørelse om, hvorvidt disse data er 
hensigtsmæssige i relation til denne 
forordning, og hvorvidt der er behov for at 
gennemføre nye forsøg i overensstemmelse 
med forordning (EF) nr. 440/2008.

Or.en

Ændringsforslag 535
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 3.7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.7. Lagringsstabilitet - stabilitet og 
holdbarhed. Påvirkninger af det 
biocidholdige produkts tekniske 
egenskaber fra lys, temperatur og 
fugtighed; reaktivitet over for beholderens 
materiale

3.7. Lagringsstabilitet - stabilitet og 
holdbarhed. Påvirkninger af det 
biocidholdige produkts tekniske 
egenskaber fra lys, temperatur og 
fugtighed; reaktivitet over for beholderens 
materiale

Lagringsstabilitet og holdbarhed 
bestemmes almindeligvis på grundlag af 
aktivstoffets stabilitet. Når det gælder 
letopløselige aktivstoffer, kan 
lagringsstabilitet og holdbarhed 
bestemmes ved hjælp af andre gyldige 
videnskabelige metoder som f.eks. 
ekstrapolering af aktivstoffets analytiske 
data fra forsøg med produkters 
holdbarhed, indtil effektivitetstærsklen 
nås.

Or.en

Begrundelse

Standardstabilitetstest, der bygger på målinger og kvantificering af aktivstoffet, er ikke 
hensigtsmæssige for produkter, der indeholder letopløselige aktivstoffer som f.eks. 
natriumhypochlorit. Det vides, at disse stoffer er opløselige ud over de anerkendte 
vejledninger (FAO-, WHO-grænser). I sådanne tilfælde er det derfor mere hensigtsmæssigt, 
at stabiliteten og holdbarheden bestemmes ved hjælp af andre metoder som f.eks. 
ekstrapolering af aktivstoffets analytiske data fra forsøg med produkters holdbarhed, indtil 
effektivitetstærsklen nås. 
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Ændringsforslag 536
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 For så vidt angår forsøgene under 6.1.1, 
6.1.2 og 6.1.3, kræves for andre 
biocidholdige produkter end luftarter 
mindst to indgivelsesveje, hvoraf den ene
skal være gennem munden. Valget af den 
anden indgivelsesvej afhænger af 
produktets beskaffenhed og af den måde, 
hvorpå mennesker mest sandsynligt 
udsættes for det. For luftarter og flygtige 
væsker bør indgivelsen ske ved indånding

 For så vidt angår forsøgene under 6.1.1, 
6.1.2 og 6.1.3, skal klassificering ved 
beregning være standardmetoden. 
Yderligere in vivo-forsøg bør kun 
overvejes i ganske særlige tilfælde, og i 
disse tilfælde bør kun den mest relevante 
eksponeringsvej testes. For luftarter og 
flygtige væsker bør indgivelsen ske ved 
indånding.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF udgør "klassificering ved beregning" et alternativ til 
overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af nøje beskrevne 
aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes i forordningen om 
biocidholdige produkter. Forskning viser, at dermale undersøgelser i over 99 % af tilfældene 
ikke giver yderligere fordele ud over de orale data, når det gælder fareklassificering. 
Datakravene bør derfor ændres, så de afspejler disse nye resultater.

Ændringsforslag 537
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.1.2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.2. Gennem huden udgår

Or.en
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Begrundelse

Dette datakrav bør slettes ud fra ovennævnte analyse, hvor man fandt frem til, at 
klassificeringer for eksponering ad dermal vej i over 99 % af tilfældene svarede til eller var 
mindre alvorlige end klassificeringer for eksponering ad oral vej. Klassificeringer for 
eksponering ad dermal vej kan derfor baseres på direkte analogislutning fra orale data. 

Ændringsforslag 538
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.1.3 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inhalationstest er kun hensigtsmæssig, 
hvis i) klassificering ved beregning ikke er 
mulig, og ii) indånding udgør den 
primære eksponeringsvej for mennesker i 
betragtning af stoffets damptryk og 
muligheden for eksponering for aerosoler, 
partikler eller dråber af en inhalerbar 
størrelse.
Akut toksicitetsklassemetoden skal som 
hovedregel anvendes, når in vivo-forsøg 
er nødvendige. Kun under ganske særlige 
omstændigheder bør den klassiske LC50-
test (hvor testorganismerne udsættes for 
en dødelig koncentration) anvendes. Ved 
anvendelse af andre metoder skal dette 
begrundes.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF udgør "klassificering ved beregning" et alternativ til 
overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af nøje beskrevne 
aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes i forordningen om 
biocidholdige produkter. Forskning viser, at dermale undersøgelser i over 99 % af tilfældene 
ikke giver yderligere fordele ud over de orale data, når det gælder fareklassificering. 
Datakravene bør derfor ændres, så de afspejler disse nye resultater.
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Ændringsforslag 539
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.1.4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1.4. For biocidholdige produkter, som 
skal godkendes til anvendelse sammen 
med andre biocidholdige produkter, skal 
præparatblandingen om muligt prøves for 
akut dermal toksicitet og hud- og 
øjenirritation, alt efter forholdene

udgår

Or.en

Begrundelse

Dette krav bør udelades, da det vil føre til unødvendig anvendelse af hvirveldyr i letale test 
eller test, der påfører forsøgsdyrene store lidelser, med begrænset eller ingen værdi for 
folkesundheden ud over, hvad der kan indhentes fra andre testdata for akut toksicitet. 

Ændringsforslag 540
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.2 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 
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Ændringsforslag 541
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.3 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Det er 
problematisk, at dette afsnit ikke indeholder regler for tilpasning af in vivo-datakrav.  

Ændringsforslag 542
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 6.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6.4) Information om absorption gennem 
huden

(6.4) Information om in vitro-absorption 
gennem huden

Or. en

Begrundelse

Siden 2004 har der foreligget en OECD-testvejledning for in vitro-hudirritation, og denne 
metode kan fuldt ud erstatte in vivo-metoden, når det gælder forordningen om biocidholdige 
produkter. Disse datakrav bør derfor specifikt nævne in vitro-metoden som den eneste 
nødvendige eller acceptable tilgang, når det gælder opfyldelsen af dette endepunkt.



PE439.930v03-00 52/73 AM\811563DA.doc

DA

Ændringsforslag 543
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 9.2.1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2.1. Oplysningerne skal i givet fald 
omfatte de i bilag II, afsnit 12, anførte 
punkter

udgår

Or.en

Begrundelse

I det krav, der henvises til, savnes der i øjeblikket en beskrivelse af de særlige data, der 
efterlyses, regler for tilpasning eller en begrundelse for, at en metode med "klassificering ved 
beregning" ikke er tilstrækkelig på grundlag af bilag II-data for aktivstoffet. 

Ændringsforslag 544
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 9.3.1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.3.1.1. Akut oral toksicitet, hvis dette ikke 
allerede er undersøgt i overensstemmelse 
med bilag II, afsnit 7

udgår

Or. en

Begrundelse

Ifølge den tekniske vejledning i Reach-forordningen vil kun få scenarier (om nogen 
overhovedet) indebære en akut forgiftningsrisiko for fugle, og dokumentation fra pesticider 
viser, at kroniske virkninger ikke pålideligt kan ekstrapoleres fra eller udledes af data for akut 
toksicitet. Dette datakrav vil derfor kun i ringe udstrækning eller slet ikke bidrage til en 
miljømæssig risikovurdering og bør derfor udelades.
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Ændringsforslag 545
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 1 – nr. 9.3.3.1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.3.3.1. Toksicitet for hvirveldyr, der lever 
på land, bortset fra fugle

udgår

Or.en

Begrundelse

Medmindre der angives en henvisning til anerkendte EU- eller internationale testvejledninger 
omkring dette datakrav, bør det udelades. Det er problematisk, at dette afsnit ikke indeholder 
regler for tilpasning af in vivo-datakrav. 

Ændringsforslag 546
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 6.1.1 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden. Yderligere in vivo-
forsøg bør kun overvejes i ganske særlige 
tilfælde, og i disse tilfælde bør kun den 
mest relevante eksponeringsvej testes.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes i forordningen 
om biocidholdige produkter. Forskning viser, at dermale undersøgelser i over 99 % af 
tilfældene ikke giver yderligere fordele ud over de orale data, når det gælder 
fareklassificering. Datakravene bør derfor ændres, så de afspejler disse nye resultater.
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Ændringsforslag 547
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 6.1.2 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inhalationstest er kun hensigtsmæssig, 
hvis i) klassificering ved beregning ikke er 
mulig, og ii) indånding udgør den 
primære eksponeringsvej for mennesker.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes i forordningen 
om biocidholdige produkter. Forskning viser, at dermale undersøgelser i over 99 % af 
tilfældene ikke giver yderligere fordele ud over de orale data, når det gælder 
fareklassificering. Datakravene bør derfor ændres, så de afspejler disse nye resultater.

Ændringsforslag 548
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 6.2.1 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Det er 
problematisk, at dette afsnit ikke indeholder regler for tilpasning af in vivo-datakrav.  
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Ændringsforslag 549
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 6.2.2 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Det er 
problematisk, at dette afsnit ikke indeholder regler for tilpasning af in vivo-datakrav.  

Ændringsforslag 550
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 6.2.3 – stk. 1 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering ved beregning bør være 
standardmetoden.

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Det er 
problematisk, at dette afsnit ikke indeholder regler for tilpasning af in vivo-datakrav.  
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Ændringsforslag 551
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 9.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.1. Virkninger for fugle udgår

Or. en

Begrundelse

Unødvendig for formulerede produkter. I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt 
fastsat, at "klassificering ved beregning" udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg 
for formulerede præparater bestående af nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. 
Denne metode bør fremmes kraftigere i forordningen om biocidholdige produkter.

Ændringsforslag 552
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Virkninger på akvatiske organismer udgår

Or. en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved 
beregning" udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater 
bestående af nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes 
kraftigere i forordningen om biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 553
Julie Girling

Forslag til forordning
Bilag III – afsnit 2 – nr. 9.7.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.7.2. Pattedyr udgår

Or. el

Begrundelse

Medmindre der angives en henvisning til anerkendte EU- eller internationale testvejledninger 
omkring dette datakrav, bør det udelades.

Ændringsforslag 554
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag IV – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

GENERELLE BESTEMMELSER OM 
TILPASNING AF DATAKRAVENE

udgår

Or.en

Begrundelse

Det er vigtigt at forelægge de nødvendige datasæt til evaluering og godkendelse af aktive 
bestanddele for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og undgå en forringelse af de
nuværende normer, der er fastsat ved direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Forslaget 
om indførelse af muligheder for fravigelse af datakrav er i modstrid med indsatsen for 
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag 555
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag IV – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgeren kan foreslå tilpasninger af de i 
bilag II og III omhandlede datakrav i 
henhold til de generelle bestemmelser i 
nærværende bilag. Begrundelsen for 
sådanne tilpasninger af datakravene skal 
fremgå tydeligt under det relevante punkt 
i dossieret, og der skal henvises til den/de 
specifikke regel/regler i nærværende 
bilag.

udgår

Or.en

Begrundelse

Det er vigtigt at forelægge de nødvendige datasæt til evaluering og godkendelse af aktive 
bestanddele for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og undgå en forringelse af de 
nuværende normer, der er fastsat ved direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Forslaget 
om indførelse af muligheder for fravigelse af datakrav er i modstrid med indsatsen for 
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag 556
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1.1.3 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.3a. Beregningsmetoder til evaluering 
af sundhedsfarerne ved et præparat
Datakrav for præparater kan generelt 
fraviges til fordel for den 
beregningsmetode, der er beskrevet i bilag 
II til direktiv 1999/45/EF, og som gælder 
for alle præparater, og hvori der tages 
hensyn til alle de sundhedsfarlige 
egenskaber ved de stoffer, som indgår i et 
præparat. Der er specifikt fastlagt 
retningslinjer for følgende kategorier af 
sundhedsskadelige virkninger:
- umiddelbart dødelige virkninger
- ikke-dødelige, men irreversible 
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skadevirkninger efter en enkelt 
eksponering
- alvorlige skadevirkninger efter gentagen 
eller langvarig eksponering
- ætsende virkninger, lokalirriterende 
virkninger
- sensibiliserende virkninger
- kræftfremkaldende virkninger
- mutagene virkninger
- reproduktionstoksiske virkninger

Or.en

Begrundelse

I bilag II til direktiv 1999/45/EF er det udtrykkeligt fastsat, at "klassificering ved beregning" 
udgør et alternativ til overflødige in vivo-forsøg for formulerede præparater bestående af 
nøje beskrevne aktivstoffer og andre bestanddele. Denne metode bør fremmes kraftigere i 
forordningen om biocidholdige produkter. Referencer: • Direktiv 1999/45/EF: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Ændringsforslag 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1.4 – afsnit 2 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) resultaterne er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og
risikovurdering, og

(2) resultaterne er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og/eller
risikovurdering, og

Or.en

Begrundelse

Nogle toksicitetstest (f.eks. undersøgelser for akut toksicitet) anvendes udelukkende til 
klassificerings- og mærkningsformål og ikke i forbindelse med risikovurdering; det er derfor 
vigtigt at tage højde for disse forskellige reguleringsformål med udtrykket "og/eller". 
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Ændringsforslag 558
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1.4 – afsnit 2 – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) resultaterne er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og
risikovurdering, og

(2) resultaterne er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og/eller
risikovurdering, og

Or.en

Begrundelse

Nogle toksicitetstest (f.eks. undersøgelser for akut toksicitet) anvendes udelukkende til 
klassificerings- og mærkningsformål og ikke i forbindelse med risikovurdering; det er derfor 
vigtigt at tage højde for disse forskellige reguleringsformål med udtrykket "og/eller". 

Ændringsforslag 559
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1.5 – afsnit 3 – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– være tilstrækkelige til brug for 
klassificering, mærkning og
risikovurdering,

– være tilstrækkelige til brug for 
klassificering, mærkning og/eller
risikovurdering,

Or.en

Begrundelse

Nogle toksicitetstest (f.eks. undersøgelser for akut toksicitet) anvendes udelukkende til 
klassificerings- og mærkningsformål og ikke i forbindelse med risikovurdering; det er derfor 
vigtigt at tage højde for disse forskellige reguleringsformål med udtrykket "og/eller". 

Ændringsforslag 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag IV – nr. 1.5 – afsnit 3 – led 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– være tilstrækkelige til brug for 
klassificering, mærkning og 
risikovurdering,

– være tilstrækkelige til brug for 
klassificering, mærkning og/eller
risikovurdering,

Or.en

Begrundelse

Nogle toksicitetstest (f.eks. undersøgelser for akut toksicitet) anvendes udelukkende til 
klassificerings- og mærkningsformål og ikke i forbindelse med risikovurdering; det er derfor 
vigtigt at tage højde for disse forskellige reguleringsformål med udtrykket "og/eller". 

Ændringsforslag 561
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bbilag IV – nr. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. TESTNING ER IKKE TEKNISK 
MULIG

udgår

Testning for en given virkning kan 
undlades, hvis det ikke er teknisk muligt 
at udføre undersøgelsen på grund af 
stoffets egenskaber, f.eks. fordi der er tale 
om meget letflygtige, stærkt reaktive eller 
ustabile stoffer eller stoffer, som ved 
opblanding med vand kan forårsage 
brand eller eksplosion, eller fordi den ved 
bestemte test krævede radioaktive 
mærkning af stoffet ikke er mulig. 
Vejledningen for testning i de relevante 
forsøgsmetoder, der mere konkret 
omhandler de enkelte metoders tekniske 
begrænsninger, skal altid overholdes.

Or.en

Begrundelse

Det er vigtigt at forelægge de nødvendige datasæt til evaluering og godkendelse af aktive 
bestanddele for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og undgå en forringelse af de 
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nuværende normer, der er fastsat ved direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Forslaget 
om indførelse af muligheder for fravigelse af datakrav er i modstrid med indsatsen for 
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag 562
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bbilag IV – nr. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. PRODUKTSPECIFIK 
EKSPONERINGSBASERET TESTNING

udgår

3.1. Testning i henhold til afsnit 6 og 7 i 
bilag II og III kan udelades med 
henvisning til eksponeringsvilkårene.
3.2. I alle tilfælde skal der gives 
tilstrækkelig begrundelse og 
dokumentation. Begrundelsen skal 
baseres på en vurdering af eksponeringen 
i overensstemmelse med de tekniske 
retningslinjer.

Or.en

Begrundelse

Det er vigtigt at forelægge de nødvendige datasæt til evaluering og godkendelse af aktive 
bestanddele for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og undgå en forringelse af de 
nuværende normer, der er fastsat ved direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter. Forslaget 
om indførelse af muligheder for fravigelse af datakrav er i modstrid med indsatsen for 
beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag 563
Christa Klaß

Forslag til forordning
Bilag V – Produkttype 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskyttelse af fibermaterialer eller 
polymeriserede materialer såsom læder, 

Beskyttelse af fibermaterialer eller 
polymeriserede materialer såsom læder, 
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gummi eller papir eller tekstilvarer ved at 
bremse mikrobiologiske ændringer.

gummi eller papir eller tekstilvarer ved at 
bremse mikrobiologiske ændringer.

Herunder hører også midler, der 
modvirker etablering af mikroorganismer 
(som f.eks. patogene eller lugtdannende 
kim) på overfladen og derved begrænser 
eller hindrer lugtdannelse og/eller 
frembyder andre anvendelsesmæssige 
fordele.

Or.de

Begrundelse

Katalogen over produkttyper skal også omfatte anvendelse af biocidholdige produkter i 
tekstilsektoren.

Ændringsforslag 564
Pilar Ayuso

Forslag til forordning
Bilag V – Produkttype 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Produkttype 20: -  Produkttype 20: – Desinfektionsmidler til 
brug i forbindelse med fødevarer og 
foderstoffer
Desinficering af fødevarer eller foder ved 
at bekæmpe skadelige organismer.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare produkttype 20 for biocidholdige produkter 
("Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder"), men definitionen bør ændres, da de 
pågældende biocidholdige produkter ikke er konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. 
F.eks. opfylder produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane patogener som 
salmonella, ikke kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. De virker heller ikke 
som konserveringsmidler, der forhindrer forringelse af dyrefoder. Produkterne bør derfor 
betragtes som desinfektionsmidler.
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Ændringsforslag 565
Glenis Willmott

Forslag til forordning
Bilag V – Produkttype 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Produkttype 20: -  Produkttype 20: – Desinfektionsmidler til 
brug i forbindelse med fødevarer og 
foderstoffer
Desinficering af fødevarer eller foder ved 
at bekæmpe skadelige organismer.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bibeholde produkttype 20, da disse biocidholdige produkter ikke er 
konserveringsmidler, men desinfektionsmidler. F.eks. opfylder produkter, der anvendes til 
desinficering af foder for humane patogener som salmonella, ikke kravene i forskrifterne om 
tilsætningsstoffer til foder. Produkterne påvirker hverken foderet i positiv retning, forbedrer 
dets ydelse eller har en konserverende virkning. De skal forebygge salmonellaforurening af 
æg og fjerkræ- og svinekød og skal derfor betragtes som desinfektionsmidler, hvis eneste 
formål er at beskytte menneskers sundhed.

Ændringsforslag 566
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag V – Produkttype 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Produkttype 20: -  Produkttype 20: Desinfektionsmidler til 
brug i forbindelse med fødevarer og 
foderstoffer
Desinficering af fødevarer eller foder ved 
at bekæmpe skadelige organismer.

Or.en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare produkttype 20 for biocidholdige produkter 
("Konserveringsmidler til levnedsmidler eller foder") i det tidligere direktiv 98/8, men 
definitionen bør ændres, da de pågældende biocidholdige produkter ikke er 
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konserveringsmidler, men desinfektionsmidler (som følge heraf skabte den tidligere definition 
uklarhed).  F.eks. opfylder produkter, der anvendes til desinficering af foder for humane 
patogener som salmonella, ikke kravene i forskrifterne om tilsætningsstoffer til foder. 
Produkterne påvirker hverken foderet i positiv retning eller forbedrer dets ydelse.

Ændringsforslag 567
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag VI – indledning – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at opnå et højt og harmoniseret 
beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs 
sundhed samt for miljøet skal enhver fare, 
der opstår ved anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt, bestemmes. Med 
henblik herpå skal der gennemføres en 
risikovurdering for at bestemme, om de 
eventuelle risici, der er konstateret ved den 
foreslåede normale brug af det 
biocidholdige produkt, er acceptable eller 
ej. Dette sker ved at foretage en vurdering 
af de risici, der er forbundet med de 
relevante enkelte bestanddele af det 
biocidholdige produkt.

2. For at opnå et højt og harmoniseret 
beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs 
sundhed samt for miljøet skal enhver fare, 
der opstår ved anvendelsen af et 
biocidholdigt produkt, bestemmes. Med 
henblik herpå skal der gennemføres en 
risikovurdering for at bestemme, om de 
eventuelle risici, der er konstateret ved den 
foreslåede normale brug af det 
biocidholdige produkt, er acceptable eller 
ej. Dette sker ved at foretage en vurdering 
af de risici, der er forbundet med de 
relevante enkelte bestanddele af det 
biocidholdige produkt, under behørig 
hensyntagen til de kumulative virkninger, 
kombinationsvirkningerne og de 
synergistiske virkninger.

Or. en

Begrundelse

Hensyntagen til de kumulative virkninger, kombinationsvirkningerne og de synergistiske 
virkninger skal udtrykkeligt indgå i de fælles principper for vurdering af dossiererne.
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Ændringsforslag 568
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag VI – indledning – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der skal altid gennemføres en 
risikovurdering af det eller de aktivstoffer, 
der er til stede i biocidholdige produkter.
Dette vil allerede være sket for så vidt 
angår optagelse af aktivstoffet i bilag I. 
Denne risikovurdering skal omfatte 
farebestemmelse og om nødvendigt 
vurdering af forholdet mellem dosis 
(koncentration) og respons (virkning), 
eksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering. Er det ikke muligt at 
foretage en kvantitativ risikovurdering, 
skal der foretages en kvalitativ vurdering.

3. Der skal altid gennemføres en 
risikovurdering af det eller de aktivstoffer, 
der er til stede i biocidholdige produkter. 
Dette vil allerede være sket for så vidt 
angår optagelse af aktivstoffet i bilag I. 
Denne risikovurdering skal omfatte 
farebestemmelse og om nødvendigt 
vurdering af forholdet mellem dosis 
(koncentration) og respons (virkning), 
eksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering under behørig 
hensyntagen til de kumulative virkninger, 
kombinationsvirkningerne og de 
synergistiske virkninger. Er det ikke 
muligt at foretage en kvantitativ 
risikovurdering, skal der foretages en 
kvalitativ vurdering.

Or. en

Begrundelse

Hensyntagen til de kumulative virkninger, kombinationsvirkningerne og de synergistiske 
virkninger skal udtrykkeligt indgå i de fælles principper for vurdering af dossiererne.  

Ændringsforslag 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – indledning – nr. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der skal foretages supplerende 
risikovurderinger, på samme måde som 
beskrevet i det ovenstående, af ethvert 
andet stof, som giver anledning til 

udgår
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bekymring, og som er til stede i det 
biocidholdige produkt, hvor dette er 
relevant for anvendelsen af det 
biocidholdige produkt.

Or.en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at kræve risikovurderinger for andre stoffer end aktivstoffer i et 
biocidholdigt produkt. Dette ville føre til gentagelse af forsøg, herunder dyreforsøg, da alle 
kemiske bestanddele også skal vurderes inden for rammerne af Reach-forordningen. Alle 
tilgængelige data for bestanddele af ikke-aktive stoffer skal snarere indgå i dossiererne. 

Ændringsforslag 570
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag VI – indledning – nr. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Der skal foretages supplerende 
risikovurderinger, på samme måde som 
beskrevet i det ovenstående, af ethvert 
andet stof, som giver anledning til 
bekymring, og som er til stede i det 
biocidholdige produkt, hvor dette er 
relevant for anvendelsen af det 
biocidholdige produkt.

udgår

Or.en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at kræve risikovurderinger for andre stoffer end aktivstoffer i et 
biocidholdigt produkt. Dette ville føre til gentagelse af forsøg, herunder dyreforsøg, da alle 
kemiske bestanddele også skal vurderes inden for rammerne af Reach-forordningen. Alle 
tilgængelige data for bestanddele af ikke-aktive stoffer skal snarere indgå i dossiererne. 

Ændringsforslag 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 14 



PE439.930v03-00 68/73 AM\811563DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Der skal altid gennemføres en 
risikovurdering af aktivstoffet i et 
biocidholdigt produkt. Hvis der endvidere
er andre stoffer, som giver anledning til 
bekymring, i det biocidholdige produkt, 
skal der gennemføres en risikovurdering 
af hvert enkelt af disse stoffer. 
Risikovurderingen skal dække den 
foreslåede normale anvendelse af det 
biocidholdige produkt sammen med et 
realistisk scenario for det værst tænkelige 
tilfælde, herunder alle relevante forhold 
vedrørende fremstilling og bortskaffelse af 
selve det biocidholdige produkt eller 
ethvert materiale, der er behandlet med det.

14. Der skal altid gennemføres en 
risikovurdering af aktivstoffet i et 
biocidholdigt produkt. Hvis der endvidere 
er andre stoffer, som giver anledning til 
bekymring, i det biocidholdige produkt, 
skal alle tilgængelige data medtages i 
dossieret om godkendelse af et 
biocidholdigt produkt for hvert enkelt af 
disse stoffer. Dataene skal dække den 
foreslåede normale anvendelse af det 
biocidholdige produkt sammen med et 
realistisk scenario for det værst tænkelige 
tilfælde, herunder alle relevante forhold 
vedrørende fremstilling og bortskaffelse af 
selve det biocidholdige produkt eller 
ethvert materiale, der er behandlet med det.

Or.en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt at kræve risikovurderinger for andre stoffer end aktivstoffer i et 
biocidholdigt produkt. Dette ville føre til gentagelse af forsøg, herunder dyreforsøg, da alle 
kemiske bestanddele også skal vurderes inden for rammerne af Reach-forordningen. Alle 
tilgængelige data for bestanddele af ikke-aktive stoffer skal snarere indgå i dossiererne. 

Ændringsforslag 572
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14. Der skal altid gennemføres en
risikovurdering af aktivstoffet i et 
biocidholdigt produkt. Hvis der endvidere 
er andre stoffer, som giver anledning til 
bekymring, i det biocidholdige produkt, 
skal der gennemføres en risikovurdering 
af hvert enkelt af disse stoffer. 
Risikovurderingen skal dække den 
foreslåede normale anvendelse af det 

14. Der skal altid gennemføres en 
risikovurdering af aktivstoffet i et 
biocidholdigt produkt. Hvis der endvidere 
er andre stoffer, som giver anledning til 
bekymring, i det biocidholdige produkt, 
skal alle tilgængelige data medtages i 
dossieret om godkendelse af et 
biocidholdigt produkt for hvert enkelt af 
disse stoffer. Dataene skal dække den 
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biocidholdige produkt sammen med et 
realistisk scenario for det værst tænkelige 
tilfælde, herunder alle relevante forhold 
vedrørende fremstilling og bortskaffelse af 
selve det biocidholdige produkt eller 
ethvert materiale, der er behandlet med det.

foreslåede normale anvendelse af det 
biocidholdige produkt sammen med et 
realistisk scenario for det værst tænkelige 
tilfælde, herunder alle relevante forhold 
vedrørende fremstilling og bortskaffelse af 
selve det biocidholdige produkt eller 
ethvert materiale, der er behandlet med det.

Or.en

Begrundelse

Se også bemærkningerne til bilag VI, indledning, nr. 4. 

Ændringsforslag 573
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. For hvert aktivstof og hvert stof, som 
giver anledning til bekymring, i det 
biocidholdige produkt skal 
risikovurderingen omfatte en 
farebestemmelse, og hvor det er muligt, 
skal der fastlægges passende NOAEL (no 
observed adverse effect level). Hvis det er 
relevant, skal risikovurderingen også 
omfatte en vurdering af forholdet mellem 
dosis (koncentration) og respons (virkning) 
sammen med en eksponeringsvurdering og 
en risikokarakterisering.

15. For hvert aktivstof og hvert stof, som 
giver anledning til bekymring, i det 
biocidholdige produkt skal 
risikovurderingen omfatte en 
farebestemmelse, og hvor det er muligt, 
skal der fastlægges passende NOAEL (no 
observed adverse effect level). Hvis det er 
relevant, skal risikovurderingen også 
omfatte en vurdering af forholdet mellem 
dosis (koncentration) og respons (virkning) 
sammen med en eksponeringsvurdering og 
en risikokarakterisering under behørig 
hensyntagen til de kumulative virkninger, 
kombinationsvirkningerne og de 
synergistiske virkninger.

Or. en

Begrundelse

Hensyntagen til de kumulative virkninger, kombinationsvirkningerne og de synergistiske 
virkninger skal udtrykkeligt indgå i de fælles principper for vurdering af dossiererne.
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Ændringsforslag 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 20 – led 9 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– immunotoksicitet,

Or.en

Ændringsforslag 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 47 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

47. De kompetente myndigheder skal have 
forelagt data til evaluering med henblik på 
at vurdere, om det biocidholdige produkt 
ikke forvolder unødig lidelse i sin virkning 
på hvirveldyr inden for målgruppen. Dette 
skal indeholde en vurdering af den 
mekanisme, hvormed virkningen opnås, og 
de observerede virkninger på adfærd og 
helbred hos målgruppens hvirveldyr; hvor 
den tilsigtede virkning er at dræbe 
hvirveldyrene, skal der foretages en 
vurdering af den tid, der er nødvendig for 
at fremkalde hvirveldyrets død, og af de 
vilkår, hvorunder døden indtræffer.

47. De kompetente myndigheder skal have 
forelagt data til evaluering med henblik på 
at vurdere, om det biocidholdige produkt 
ikke forvolder unødig lidelse og smerte i 
sin virkning på hvirveldyr inden for 
målgruppen. Dette skal indeholde en 
vurdering af den mekanisme, hvormed 
virkningen opnås, og de observerede 
virkninger på adfærd og helbred hos 
målgruppens hvirveldyr; hvor den 
tilsigtede virkning er at dræbe 
hvirveldyrene, skal der foretages en 
vurdering af den tid, der er nødvendig for 
at fremkalde hvirveldyrets død, og af de 
vilkår, hvorunder døden indtræffer. For 
hvert godkendt biocidholdigt produkt 
gøres disse resultater offentligt 
tilgængelige på agenturets websted.

Or.en

Ændringsforslag 576
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 47 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

47. De kompetente myndigheder skal have
forelagt data til evaluering med henblik på 
at vurdere, om det biocidholdige produkt 
ikke forvolder unødig lidelse i sin virkning 
på hvirveldyr inden for målgruppen. Dette 
skal indeholde en vurdering af den 
mekanisme, hvormed virkningen opnås, og 
de observerede virkninger på adfærd og 
helbred hos målgruppens hvirveldyr; hvor 
den tilsigtede virkning er at dræbe 
hvirveldyrene, skal der foretages en 
vurdering af den tid, der er nødvendig for 
at fremkalde hvirveldyrets død, og af de 
vilkår, hvorunder døden indtræffer.

47. De kompetente myndigheder skal have 
forelagt data til evaluering med henblik på 
at vurdere, om det biocidholdige produkt 
ikke forvolder unødig lidelse og smerte i 
sin virkning på hvirveldyr inden for 
målgruppen. Dette skal indeholde en 
vurdering af den mekanisme, hvormed 
virkningen opnås, og de observerede 
virkninger på adfærd og helbred hos 
målgruppens hvirveldyr; hvor den 
tilsigtede virkning er at dræbe 
hvirveldyrene, skal der foretages en 
vurdering af den tid, der er nødvendig for 
at fremkalde hvirveldyrets død, og af de 
vilkår, hvorunder døden indtræffer. For 
hvert godkendt biocidholdigt produkt 
gøres disse resultater offentligt 
tilgængelige på agenturets websted.

Or.en

Ændringsforslag 577
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Bilag VI – Beslutning – nr. 59 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– virkningens art og alvor, – virkningens art og alvor under behørig 
hensyntagen til de kumulative virkninger, 
kombinationsvirkningerne og de 
synergistiske virkninger,

Or. en

Begrundelse

I beslutningsprocessen skal der tages højde for de kumulative virkninger, 
kombinationsvirkningerne og de synergistiske virkninger.
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Ændringsforslag 578
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – Beslutning – nr. 77 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

77. De kompetente myndigheder eller 
Kommissionen må ikke godkende et 
biocidholdigt produkt, såfremt den 
forudseelige koncentration, der kan 
forventes i overfladevand eller dets 
sedimenter, af aktivstoffet eller et stof, som 
giver anledning til bekymring, eller af 
relevante metabolitter eller nedbrydnings-
eller reaktionsprodukter efter anvendelsen 
af det biocidholdige produkt under de 
foreslåede betingelser for anvendelsen:

77. De kompetente myndigheder eller 
Kommissionen må ikke godkende et 
biocidholdigt produkt, såfremt den 
forudseelige koncentration, der kan 
forventes i grundvand eller overfladevand 
eller dets sedimenter, af aktivstoffet eller et 
stof, som giver anledning til bekymring, 
eller af relevante metabolitter eller 
nedbrydnings- eller reaktionsprodukter 
efter anvendelsen af det biocidholdige 
produkt under de foreslåede betingelser for 
anvendelsen:

Or.en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse med normerne i EU-bestemmelser og internationale aftaler om 
beskyttelse af vand. 

Ændringsforslag 579
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – Vurdering – nr. 77 – led 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– – indebærer en risiko for manglende 
opfyldelse af de mål eller normer, der er 
fastsat i:
– direktiv 98/83/EF eller
– direktiv 2000/60/EF eller
– direktiv 2006/118/EF eller
– direktiv 2008/56/EF eller
– direktiv 2008/105/EF eller
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– internationale aftaler indeholdende 
vigtige forpligtelser om beskyttelse af 
havområder mod forurening eller

Or.en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse med normerne i EU-bestemmelser og internationale aftaler om 
beskyttelse af vand. 

Ændringsforslag 580
Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag VI – Beslutning – nr. 77 – slutning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

medmindre det er videnskabeligt påvist, at 
denne koncentration under relevante 
feltvilkår ikke overskrides.

udgår

Or.en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse med normerne i EU-bestemmelser og internationale aftaler om 
beskyttelse af vand. 


