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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1046
BILAG I, punkt 0, underpunkt 0.2

0.2. Den kemiske sikkerhedsvurdering skal 
omfatte alle udpegede anvendelser. Den skal 
dels omfatte stoffet i sig selv (herunder 
eventuelle vigtige urenheder og 
tilsætningsstoffer), dels dets anvendelse i et 
præparat eller i en artikel. Vurderingen skal 
omfatte hele stoffets livscyklus som fastlagt 
ved de udpegede anvendelser. Den kemiske 
sikkerhedsvurdering skal baseres på 
sammenholdelse af stoffets potentielle 
negative virkninger med den kendte eller 
rimeligt forudselige eksponering af 
mennesker eller og/eller miljø for stoffet.

0.2 Den kemiske sikkerhedsvurdering skal 
omfatte alle udpegede anvendelser i en 
mængde på 1 ton eller derover pr. år. Den 
skal dels omfatte stoffet i sig selv (herunder 
eventuelle vigtige urenheder og 
tilsætningsstoffer), dels dets anvendelse i et 
præparat eller i en artikel. Vurderingen skal 
omfatte hele stoffets livscyklus (herunder 
affaldsfasen uanset denne forordnings 
artikel 21, stk. 1, litra d)) som fastlagt ved 
de udpegede anvendelser. Den kemiske 
sikkerhedsvurdering skal baseres på 
sammenholdelse af stoffets potentielle 
negative virkninger med den kendte eller 
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rimeligt forudselige eksponering af 
mennesker eller og/eller miljø for stoffet.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, litra e), og til artikel 13.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 1047
BILAG I, punkt 0, underpunkt 0.4, afsnit 4

Når producenten eller importøren for at 
udarbejde den kemiske sikkerhedsrapport 
anser det for nødvendigt med yderligere 
oplysninger, som kun kan skaffes ved 
udførelse af forsøg i hvirveldyr ifølge bilag 
VII eller VIII, fremlægger han forslag til en 
testningsstrategi og forklarer, hvorfor han 
anser sådanne supplerende oplysninger for 
nødvendige, og angiver dette under den 
pågældende overskrift i den kemiske 
sikkerhedsrapport. Mens resultaterne af 
yderligere forsøg afventes, angiver han de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat, i den kemiske sikkerhedsrapport.

Når producenten eller importøren for at 
udarbejde den kemiske sikkerhedsrapport 
anser det for nødvendigt med yderligere 
oplysninger, som kun kan skaffes ved 
udførelse af forsøg i hvirveldyr ifølge bilag 
VI, VII eller VIII, fremlægger han forslag til 
en testningsstrategi og forklarer, hvorfor han 
anser sådanne supplerende oplysninger for 
nødvendige, og angiver dette under den 
pågældende overskrift i den kemiske 
sikkerhedsrapport. Mens resultaterne af 
yderligere forsøg afventes, angiver han de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat, i den kemiske sikkerhedsrapport.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslagene til betragtning 47 og artikel 11, stk. 1. Med henblik 
på at forhindre dyreforsøg og reducere industriens omkostninger, og idet oplysninger fra 
dyreforsøg kun bør afkræves, hvis det er nødvendigt for sikkerhedsvurderingen af et stof, bør 
der også stilles forslag om forsøg med hvirveldyr med henblik på tilvejebringelse af de 
oplysninger, der er anført i bilag VI.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1048
BILAG I, punkt 0, underpunkt 0.5, afsnit 2, indledning

Hvis fabrikanten eller importøren som 
resultat af trin 1 til 4 konkluderer, at stoffet 
eller præparatet opfylder kriterierne for at 
klassificeres som farligt efter direktiv 
67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller må 
betegnes som PBT eller vPvB, skal den 
kemiske sikkerhedsrapport desuden omfatte 
følgende trin:

Hvis fabrikanten eller importøren som 
resultat af trin 1 til 4 konkluderer, at stoffet 
eller præparatet opfylder kriterierne for at 
klassificeres som farligt efter direktiv 
67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller må 
betegnes som PBT eller vPvB, eller at der er 
andre rimelige grunde til bekymring, skal 
den kemiske sikkerhedsrapport desuden 
omfatte følgende trin:

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt automatisk at afskaffe eksponeringsvurdering og risikokarakterisering for 
stoffer, som ikke vil blive klassificerede, eller som ikke er PBT og vPvB-stoffer, som det 
foreslås. Dette er ikke i overensstemmelse med principperne om risikovurdering, som Reach-
forslaget bygger på. For eksempel kan omfattende eksponering for stoffer, som anvendes 
lokalt i større mængder, have en indvirkning på det lokale miljø, selv om stoffet ikke opfylder 
kravene for miljøklassificering. I henhold til et af de grundlæggende principper for 
toksikologi er det eksponeringsmængden, der afgør, om der er en virkning. Det er ikke 
rimeligt at ignorere dette.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola

Ændringsforslag 1049
BILAG I, punkt 1, underpunkt 1.0.2

1.0.2. Vurderingen af risiko for menneskers 
sundhed skal omfatte følgende grupper af 
potentielle virkninger: (1) toksikokinetik, 
metabolisme og fordeling, (2) akutte 
virkninger (akut toksicitet, irritation og 
ætsende virkning (3) sensibilisering, (4) 
toksicitet ved gentagen dosering og (5) 
CMR-virkninger (carcinogenicitet, 
mutagenicitet og reproduktionstoksicitet). 
På grundlag af alle foreliggende oplysninger 
skal andre virkninger tages i betragtning, når 

1.0.2. Vurderingen af risiko for menneskers 
sundhed skal omfatte følgende grupper af 
potentielle virkninger: (1) toksikokinetik, 
metabolisme og fordeling, (2) akutte 
virkninger (akut toksicitet, irritation og 
ætsende virkning (3) sensibilisering, (4) 
toksicitet ved gentagen dosering og (5) 
CMR-virkninger (carcinogenicitet, 
mutagenicitet og reproduktionstoksicitet) 
under anvendelse af de test og de (Q)SAR-
modeller, agenturet har godkendt. På 
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det er nødvendigt. grundlag af alle foreliggende oplysninger 
skal andre virkninger tages i betragtning, når 
det er nødvendigt. 

Or. es

Begrundelse

Små og mellemstore virksomheders anvendelse af de godkendte test og modeller vil bidrage 
til yderligere retssikkerhed og give mulighed for en førudvælgelsesprocedure, som kan 
udelukke mulige uregelmæssigheder.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries og Chris 
Davies

Ændringsforslag 1050
BILAG I, punkt 1, underpunkt 1.4.1.

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 
nuleffektniveauer, som afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. Hvis eksponeringsscenarierne 
berettiger det, kan en enkelt DNEL-værdi 
være tilstrækkelig. Når de foreliggende data 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i den kemiske sikkerhedsrapport 
tages i betragtning, kan det dog være 
nødvendigt at beregne forskellige DNEL-
værdier for hver relevant befolkningsgruppe 
(f.eks. arbejdstagere, forbrugere og personer 
udsat for indirekte eksponering via miljøet) 
og eventuelt også for visse 
befolkningsundergrupper (f.eks. børn, 
gravide kvinder), samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der gives en komplet 
begrundelse bl.a. for valget af anvendte data, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 
varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som DNEL-værdien skal gælde for. 
Forventes flere end én eksponeringsvej at 
gøre sig gældende, bestemmes en DNEL-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
bestemmelse af DNEL-værdien tages bl.a. 

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 
nuleffektniveauer, som afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. Hvis eksponeringsscenarierne 
berettiger det, kan en enkelt DNEL-værdi 
være tilstrækkelig. Når de foreliggende data 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i den kemiske sikkerhedsrapport 
tages i betragtning, kan det dog være 
nødvendigt at beregne forskellige DNEL-
værdier for hver relevant befolkningsgruppe 
(f.eks. arbejdstagere, forbrugere og personer 
udsat for indirekte eksponering via miljøet) 
og for sårbare befolkningsgrupper samt for 
forskellige eksponeringsveje. Der gives en 
komplet begrundelse bl.a. for valget af 
anvendte data, eksponeringsvej (oral, 
dermal, inhalation) og varighed og 
hyppighed af eksponeringen for det stof, 
som DNEL-værdien skal gælde for. 
Forventes flere end én eksponeringsvej at 
gøre sig gældende, bestemmes en DNEL-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
bestemmelse af DNEL-værdien tages bl.a. 
følgende faktorer i betragtning:
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følgende faktorer i betragtning:
(i) usikkerheden bl.a. som følge af 
variabilitet i forsøgsdata og variation inden 
for og mellem arterne

(i) usikkerheden bl.a. som følge af 
variabilitet i forsøgsdata og variation inden 
for og mellem arterne

(ii) virkningens art og sværhed (ii) virkningens art og sværhed
(iii) den befolkningsgruppe, som de 
kvantitative og/eller kvalitative oplysninger 
om eksponering gælder for

(iii) den befolkningsgruppe, som de 
kvantitative og/eller kvalitative oplysninger 
om eksponering gælder for

(iii a) særlig modtagelighed hos sårbare 
befolkningsgrupper
(iii b) tegn på atypiske virkninger, navnlig 
hvor virkningsmekanismen stadig er 
ukendt eller utilstrækkeligt beskrevet
(iii c) mulig samtidig eksponering for andre 
kemikalier.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Europa-Parlamentet udgør "beskyttelsen af børns sundhed mod sygdomme, der skyldes 
miljøfaktorer, […] en væsentlig investering for at sikre en passende menneskelig og 
økonomisk udvikling" (Paulsen-betænkningen om en europæisk strategi for miljø og 
sundhed), og det har anmodet om indførelse af særlige restriktioner for kemikalier i tilfælde, 
hvor der er tale om højrisikogrupper (Ries-betænkningen om den europæiske handlingsplan 
for miljø og sundhed). Reach bør altid tage hensyn til sårbare befolkningsgrupper. (Schlyter 
m.fl.)

Den 23. februar 2005 vedtog Europa-Parlamentet en betænkning om den europæiske 
handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010 (A6-0008/2005 ), hvori det "anmodede 
Kommissionen om at sikre, at enhver risikovurdering, der foretages, specifikt omhandler 
risici for fostre, spædbørn og børn, hvor disse særligt sårbare grupper kan blive udsat for 
eksponering." (Frédérique Ries m.fl.)

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 1051
BILAG I, punkt 1, underpunkt 1.4.1, litra iii) a, b, c og d (nye)

(iii a) særlig modtagelighed hos sårbare 
befolkningsgrupper
(iii b) tegn på atypiske virkninger, navnlig 
hvor virkningsmekanismen stadig er 
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ukendt eller utilstrækkeligt beskrevet
(iii c) mulig samtidig eksponering for andre 
kemikalier.
(iii d) usikkerhed vedrørende 
oplysningernes kvalitet og den generelle 
konfidens i databasen

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har påpeget, "at de nuværende risikovurderingsmetoder ikke specifikt 
omhandler fostre, spædbørn og børn og den lange række eksponeringsmønstre, der kan 
konstateres i denne del af befolkningen" i Reach-forslaget (betænkning om en europæisk 
strategi for miljø og sundhed (A5-0193/2004) af Marit Paulsen).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1052
BILAG I, punkt 4, underpunkt 4.2 (Trin 2)

Opfylder stoffet kriterierne, foretages en 
karakterisering af emissionerne, omfattende 
de relevante dele af 
eksponeringsvurderingen som beskrevet i 
punkt 5. Navnlig skal karakteriseringen 
indeholde en vurdering af, hvilke mængder 
af stoffet der afgives til forskellige 
delmiljøer under alle aktiviteter, som udøves 
af producenten eller importøren og ved alle 
udpegede anvendelser, samt de forventede 
eksponeringsveje for mennesker og miljø.

Opfylder stoffet kriterierne, foretages en 
karakterisering af emissionerne, omfattende 
de relevante dele af 
eksponeringsvurderingen som beskrevet i 
punkt 5. Navnlig skal karakteriseringen 
indeholde en vurdering af, hvilke mængder 
af stoffet der afgives til forskellige 
delmiljøer under alle aktiviteter, som udøves 
af producenten eller importøren og ved alle 
udpegede anvendelser i en mængde på 1 ton 
eller derover pr. år, samt de forventede 
eksponeringsveje for mennesker og miljø.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 13.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1053
BILAG I, punkt 5, underpunkt 5.1.1., afsnit 1, første punktum

5.1.1. Der opstilles eksponeringsscenarier 
for produktion i Fællesskabet, for 
producentens og importørens egen 
anvendelse samt for alle udpegede 
anvendelser.

5.1.1. Der opstilles eksponeringsscenarier 
for produktion i Fællesskabet, for 
producentens og importørens egen 
anvendelse samt for alle udpegede 
anvendelser i en mængde på 1 ton eller 
derover pr. år.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslaget til artikel 13.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne og 
Mechtild Rothe

Ændringsforslag 1054
BILAG I, punkt 5, underpunkt 5.1.1., indledning

5.1.1 Der opstilles eksponeringsscenarier for 
produktion i Fællesskabet, for producentens 
og importørens egen anvendelse samt for 
alle udpegede anvendelser. Et 
eksponeringsscenario er det sæt betingelser, 
der beskriver, hvordan stoffet fremstilles og 
anvendes gennem sin livscyklus, og hvordan 
producenten eller importøren kontrollerer 
eller anbefaler downstream-brugere at 
kontrollere eksponeringen af mennesker og 
miljø. Sådanne eksponeringsscenarier kan 
efter behov være bredt formuleret eller 
specifikke. Det opstillede 
eksponeringsscenario skal beskrives under 
det pågældende punkt i den kemiske 
sikkerhedsrapport og sammenfattes i et bilag 
til sikkerhedsdatabladet med en passende 
kort beskrivelse af anvendelsen. Specielt 
skal eksponeringsscenariet, når det er 
relevant, indeholde en beskrivelse af:

5.1.1 Der opstilles eksponeringsscenarier for 
produktion i Fællesskabet, for producentens 
og importørens egen anvendelse samt for 
alle udpegede anvendelser som nævnt i 
artikel 3, stk. 25. Et eksponeringsscenario er 
det sæt betingelser, der beskriver, hvordan 
stoffet fremstilles og anvendes gennem sin 
livscyklus, og hvordan producenten eller 
importøren kontrollerer eller anbefaler 
downstream-brugere at kontrollere 
eksponeringen af mennesker og miljø. 
Sådanne eksponeringsscenarier kan 
kategoriseres i henhold til definitionen i 
artikel 3, stk. 30, og kan efter behov være 
bredt formuleret eller specifikke. Det 
opstillede eksponeringsscenario skal 
beskrives under det pågældende punkt i den 
kemiske sikkerhedsrapport og sammenfattes 
i et bilag til sikkerhedsdatabladet med en 
passende kort beskrivelse af anvendelsen. 
Specielt skal eksponeringsscenariet, når det 
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er relevant, indeholde en beskrivelse af:

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorierne er struktureret således, at det er muligt at beskrive 
alle typer udpegede anvendelser ved hjælp af en kombination af de relevante elementer. De er 
en kombination af specifikke eksponeringssituationer og beskriver alle betingelser for 
eksponering.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne og 
Mechtild Rothe

Ændringsforslag 1055
BILAG I, punkt 5, underpunkt 5.2.6. (nyt)

De gyldige vurderinger af 
eksponeringsniveau kan forenkles ved 
hjælp af særlige it-værktøjer, herunder 
sektorspecifikke it-værktøjer, hvor sådanne 
findes.

Or. de

Begrundelse

For at hjælpe SMV'er med at opfylde deres forpligtelser findes der eller kan der udvikles 
specifikke og specialiserede it-værktøjer til vurdering af eksponering.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1056
BILAG I, punkt 6, underpunkt 6.5., afsnit 2

For stoffer, der opfylder kriterierne for PBT 
og vPvB, skal producenten eller importøren 
anvende de i punkt 5, trin 2, opnåede 
oplysninger til i virksomheden at 
gennemføre risikostyringsforanstaltninger, 
som minimerer eksponeringen af mennesker 
og miljø, og til at anbefale sådanne 
foranstaltninger over for downstream-
brugere.

For CMR-stoffer, der ikke overskrider 
den fastsatte grænseværdi, og for stoffer, 
der opfylder kriterierne for PBT og vPvB, 
skal producenten eller importøren anvende 
de i punkt 5, trin 2, opnåede oplysninger til i 
virksomheden at gennemføre 
risikostyringsforanstaltninger, som 
minimerer eksponeringen af mennesker og 
miljø, og til at anbefale sådanne 
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foranstaltninger over for downstream-
brugere.

Or. en

Begrundelse

I Bilag I, punkt 6.4, defineres det, hvornår et eksponeringsscenario er "ordentligt styret". For 
stoffer, for hvilke der ikke er fastsat en grænseværdi eller en DNEL-værdi (derived no-effect 
level), skal der foretages en kvalitativ vurdering af sandsynligheden for en virkning i det 
givne eksponeringsscenario. For PBT- og vPvB-stoffer skal oplysningerne om 
risikobegrænsende foranstaltninger, som er fremkommet i forbindelse med 
eksponeringsvurderingen, anvendes til at mindske sundhedsskadelig og miljøskadelig 
eksponering.

Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne og 
Mechtild Rothe

Ændringsforslag 1057
BILAG I, punkt 7, tabel, del A, nr. -1 (nyt)

- 1. Beskrivelse af de omfattede 
anvendelses- og eksponeringskategorier. 

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, 
PNEC) og betingelser for anvendelse på de forskellige trin i den økonomiske proces. De 
hjælper de økonomiske operatører og bidrager til udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad for 
den første downstream-bruger.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1058
BILAG I a, punkt 1, underpunkt 1.2., afsnit 1

Anvendelserne af stoffet eller præparatet 
anføres i det omfang, de kendes. Er der 
mange mulige anvendelser, anføres kun de 
vigtigste eller almindeligste anvendelser.

Anvendelserne af stoffet eller præparatet 
anføres i det omfang, de kendes. (tekst 
udgår) Dette skal bestå i en kortfattet 
beskrivelse af stoffets faktiske funktion, 
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Dette skal bestå i en kortfattet beskrivelse af 
stoffets faktiske funktion, f.eks. 
flammehæmmende middel, antioxidant osv.

f.eks. flammehæmmende middel, 
antioxidant osv.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at forhindre, at ualmindelige anvendelser udelukkes, og 
dermed meningsløse yderligere registreringer.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1059
BILAG I a, punkt 3, underpunkt 3.3a (nyt)

3.3 a For de præparater, der ikke opfylder 
kravene i 3.2 og 3.3, og for hvilke det 
anvendte stofs PNEC er lavere end 500 
µg/liter, oplyses mængden, 
bionedbrydeligheden (muligheden for at 
fjerne præparatet) og logPow til 
downstream-brugerne i overensstemmelse 
med kravene i artikel 34 og 35.

Or. en

Begrundelse

Et stof kan være kritisk under anvendelsen, hvis downstream-brugeren har en "svag" 
forskyller, og stoffets PNEC er lavere end 500 µg/l. Disse er relevante egenskaber for stoffet, 
som det er nødvendigt at oplyse downstream-brugerne om, hvis de skal gennemføre en 
eksponeringsvurdering og udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
artikel 34 og 35.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1060
BILAG I a a (nyt)

Bilag Iaa 
Anvendelses- og eksponeringskategorier

I forbindelse med registrering af et stof i henhold til artikel 9 eller præregistrering i 
henhold til artikel 26 indsender producenter eller importører af stoffet ud over oplysninger 
om anvendelsen af stoffet i henhold til det tilsigtede formål følgende oplysninger:
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1. Oplysninger om anvendelseskategorier:

1.1 Industriel anvendelse på følgende betingelser: 
høj kompetencestandard
høj kontrolstandard
høj standard for tekniske foranstaltninger

1.2 Professionel anvendelse på følgende betingelser: 
forskellige kompetencestandarder
lav kontrolstandard
lav standard for tekniske foranstaltninger

1.3 Forbrugers anvendelse/privat anvendelse på følgende betingelser: 
lav kompetencestandard
ingen kontrol
ingen tekniske eller personlige beskyttelsesforanstaltninger
mere følsomme grupper, f.eks. børn og ældre

2. Oplysninger om eksponeringskategorier:
kategorisering af eksponering i henhold til

2.1 relevante eksponeringsveje hos mennesker:
2.1.1. oral
2.1.2 ved inhalation
2.1.3 dermal

2.2 emissionsveje i miljøet: 
2.2.1 luft
2.2.2 vand
2.2.3 jord
2.2.4 flora og fauna

2.3 eksponeringens varighed og hyppighed:
2.3.1 én gang
2.3.2 kort
2.3.3 periodisk
2.3.4 langvarig

3. Anvendelses- og eksponeringskategorierne til registrering eller præregistrering er 
udarbejdet ved at kombinere de i 2 nævnte oplysninger. Agenturet kan fastlægge et format i 
henhold til artikel 108.
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Or. de

Begrundelse

En matrice over anvendelses- og eksponeringskategorier med det forskrevne format i henhold 
til artikel 108 vil give downstream-brugeren kombinerede oplysninger om 
eksponeringskategorier, grænseværdier og eksempler på beskyttelsesforanstaltninger med 
henblik på at give mulighed for overholdelse af den relevante grænseværdi. Ved at 
sammenligne sin specifikke anvendelse med kategorierne kan brugeren af et stof konstatere: 

- om anvendelsen svarer til en eller flere af anvendelses- og eksponeringskategorierne,
- om han skal ændre eksponeringsvurderingen,
- om han skal træffe foranstaltninger, og hvilke foranstaltninger han i så fald skal træffe.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1061
BILAG I b

BILAG I b
KEMISKE 

SIKKERHEDSVURDERINGER FOR 
PRÆPARATER

Dette bilag udgår

Or. en

Begrundelse

Bilag 1b om kemiske sikkerhedsvurderinger for præparater bør udgå. Grunden hertil er, at 
det videnskabelige grundlag stadig er for svagt, og at den praktiske anvendelse af de 
foreslåede bestemmelser vil blive yderst vanskelig. En kemisk sikkerhedsrapport for et enkelt 
stof er en meget enklere opgave at gennemføre. Præparationer er en blanding af stoffer, og 
den metode, der foreslås her, er ikke tilstrækkelig sikker. Når dette bilag udgår, vil de 
konventionelle metoder blive anvendt.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1062
BILAG I b

For præparater skal den kemiske 
sikkerhedsvurdering udføres i 
overensstemmelse med bilag I, med 
følgende modifikationer:

For præparater, med undtagelse af de 
stoffer, der er undtaget i henhold til artikel 
13, stk. 2, skal den kemiske 
sikkerhedsvurdering udføres i 
overensstemmelse med bilag I, med 
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følgende modifikationer:

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med sikkerhedsvurderinger af præparater er de eneste relevante oplysninger 
dem om stoffer, der ligger over visse minimumskoncentrationer. I henhold til artikel 13, stk. 2, 
kræves der ikke kemiske sikkerhedsvurderinger af et stof i et præparat, hvis koncentrationen 
af stoffet i præparatet er mindre end de i litra a) til litra e) angivne værdier. For at præcisere 
yderligere bør tilsvarende bestemmelser indsættes i bilag Ib, "Kemiske sikkerhedsvurderinger 
for præparater", idet formuleringerne i bilag Ib, dvs. "hvert enkelt stof i præparatet" eller 
"alle stoffer i præparatet" er vildledende.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1063
BILAG I b a (nyt)

BILAG Iba
Vejledning i sikker anvendelse

Hvis der ikke er krav om et sikkerhedsdatablad, er følgende oplysninger påkrævet:

1. Førstehjælpsforanstaltninger (sikkerhedsdatablad punkt 4)

2. Brandbekæmpelse (sikkerhedsdatablad punkt 5)

3. Forholdsregler ved udslip (sikkerhedsdatablad punkt 6)

4. Håndtering og opbevaring (sikkerhedsdatablad punkt 7)

5. Transportoplysninger (sikkerhedsdatablad punkt 14)

6. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler (sikkerhedsdatablad punkt 8)

7. Stabilitet og reaktivitet (sikkerhedsdatablad punkt 10)

8. Bortskaffelse

8.1 Bortskaffelse (sikkerhedsdatablad punkt 13)

8.2 Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for industri

8.3 Oplysninger om genanvendelse og bortskaffelsesmetoder for publikum

Or. en

Begrundelse

Dette forslag er ikke nyt i forhold til Kommissionens forslag. Det omfatter det gamle punkt 5 i 
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bilag IV til Kommissionens forslag, som flyttes til dette nye bilag Iba, da det indeholder 
oplysninger om risikostyring for stoffer, der ikke er klassificeret som farlige, ved at følge 
strukturen i sikkerhedsdatabladet i bilag Ia. (ændringsforslaget skal ses sammen med bilag I)

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 1064
BILAG I b a (nyt)

BILAG Iba
Kriterier for stoffer, der registreres i mængder under 10 tons, for hvilke der kan kræves 

yderligere oplysninger

To eller flere af følgende kriterier:

(a) stoffer, om hvilke der ikke er indsendt oplysninger om "endpoints" for menneskers 
sundhed eller miljø;

(b) stoffer, for hvilke QSAR eller andre undersøgelser viser, at de sandsynligvis opfylder 
kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske 
i kategori 1 eller 2 eller opfylder kriterierne i bilag XII, og for hvilke der ikke foreligger 
relevante oplysninger;

(c) stoffer med spredt eller udbredt anvendelse eller anvendelser, hvor eksponeringen ikke 
kan vurderes med sikkerhed, navnlig hvor sådanne stoffer indgår i forbrugerprodukter;

(d) stoffer, som er registreret af mindst 20 registranter, under forudsætning af at disse 
registranter ikke har bevist, at der ikke er nogen væsentlig eksponering, eller at QSAR eller 
andre undersøgelser ikke har vist tegn på risiko;

(e) stoffer, som er identificeret som mulige substitutter for andre stoffer i henhold til 
godkendelse eller begrænsninger, medmindre QSAR eller andre undersøgelser ikke har vist 
tegn på risiko;

(f) stoffer, hvor resultaterne af gennemførelses- eller kontroltiltag i medlemsstaterne har 
givet anledning til mistanke om risiko for menneskers sundhed eller miljøet. 

Or. en

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 1065
BILAG I b a (nyt)

BILAG Iba
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(a) Byggevarer, som falder ind under Rådets direktiv 89/106/EØF som ændret ved direktiv 
93/68/EØF

(b) Human- og veterinærmedicinske lægemidler, som falder ind under Rådets forordning 
(EØF) nr. 2309/93, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF

(c) Fødevarer, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002, herunder tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler, som falder ind 
under Rådets direktiv 89/107/EF, og aromaer/aromastoffer, som falder ind under Rådets 
direktiv 88/388/EF og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF

(d) Foderstoffer, som falder ind under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002, herunder fodertilsætningsstoffer, som falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) 1831/2003 (om ophævelse af Rådets direktiv 70/524/EØF)

(e) Produkter, der anvendes i foderstoffer, som falder ind under Rådets direktiv 
82/471/EØF

(f) Medicinsk udstyr

(g) Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, som falder ind under 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
89/109/EØF

(h) Plantebeskyttelsesmidler, som falder ind under Rådets direktiv 91/414/EØF

(i) Biocidholdige produkter, som falder ind under direktiv 98/8/EF

(j) Elektrisk og elektronisk udstyr, der falder ind under direktiv 2002/95/EF om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

(k) Batterier og akkumulatorer, der falder ind under direktiv 91/157/EØF om batterier og 
akkumulatorer, der indeholder farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

I bilag Ib (nyt) samles alle henvisningerne til Fællesskabets lovgivning, der omfatter aspekter, 
som ikke bør gentages i Reach.

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, litra ea) 
(nyt).

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 1066
BILAG II, afsnit -1 og -2 (nye)

BILAG II, afsnit -1 og -2
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- 1. Definition

Dette bilag indeholder stoffer, som er undtaget fra registrering. Bilaget omfatter naturligt 
forekommende stoffer og blandinger, som primært består deraf, som erfaringen entydigt 
viser ikke har risiko eller kun meget lav risiko for at fremkalde dårligt helbred eller en 
negativ indvirkning på miljøet.

- 2. Revision

(i) I forbindelse med præregistreringen tilføjer agenturet de stoffer, der falder ind under 
denne definition.

(ii) Efter evalueringen tilføjer agenturet de stoffer, som vurderes ikke at udgøre nogen 
risiko eller kun en lille risiko for at fremkalde dårligt helbred eller en negativ indvirkning 
på miljøet.

Or. sv

Begrundelse

Der findes i dag ingen definition på stofferne i bilag II, f.eks. vand og ascorbinsyre. En 
definition præciserer teksten og muliggør en revision. 

Selv om vi tilføjer stoffer til bilag II i forbindelse med lovgivningsprocessen, er vi overbeviste 
om, at det ikke vil blive udtømmende. Vi ønsker derfor en revision på et tidligt tidspunkt, men 
også løbende i processen, efterhånden som vi får ny viden. Uden vores ændringsforslag var 
der adskillige stoffer, som skulle registreres lang tid ud i fremtiden, på trods af at agenturet 
ved, at disse stoffer ikke udgør en risiko.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer og Norbert Glante

Ændringsforslag 1067
BILAG II, tilføjelse (ny)

EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr. EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr.
231-096-4      Jern                  7439-89-6

Or. xm

Begrundelse

Stål, som er den primære anvendelse for jern, er blevet fremstillet i 150 år uden tegn på, at 
jern udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.
Eftersom jern er et materiale med høj tonnage, vil det muligvis blive underlagt strenge 
testkrav i henhold til Reach. Sådanne test af jern ville indebære anvendelse af et stort antal 
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forsøgsdyr. (Oomen-Ruijten m.fl.)

Jern er blevet anvendt gennem flere tusinde år – i de seneste 150 år primært som 
hovedbestanddelen i stål – uden tegn på, at det udgør en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet.
Eftersom jern fremstilles i store mængder, ville de nuværende mængdegrænser betyde, at jern 
skulle udsættes for omfattende test i henhold til Reach, hvilket ville indebære adskillige forsøg 
på dyr. Omkostningerne til test og registrering af jern ville langt overgå de potentielle 
fordele. (Chatzimarkakis m.fl.)

Jern bør medtages på listen over stoffer, der i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), er undtaget 
fra registreringskravet. Jern er et stof, der har været kendt og er blevet anvendt i årtier. Det, 
at jern indtil videre ikke har været opført på listen over undtagelser, skyldes politiske årsager 
og er ikke en logisk konsekvens.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1068
BILAG II, tilføjelser (nye)

EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr. EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr.

231-959-9      Ilt O2 7782-44-7
231-098-5      Krypton Kr     7439-90-9
231-110-9      Neon Ne        7440-01-9
231-168-5      Helium He          7440-59-7
231-172-7      Xenon Xe      7440-63-3
200-812-7 Metan CH4   78-82-8

Or. it

Begrundelse

Nitrogen, argon og kuldioxid, som alle findes i luft, er undtaget fra registreringsforpligtelsen i 
bilag II. I henhold til direktiv 2001/83/EF er ilt allerede undtaget, under forudsætning af at 
det anvendes til medicinske formål.
Ædelgasser falder ikke inden for rammerne af bilag III, punkt 8, da de ikke betragtes som 
farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF, og fordi de allerede er reguleret af de nuværende 
forordninger om transport (ADR-forordningerne).
Metan bør medtages i bilag II, idet det er hovedbestanddelen i naturgas, som allerede indgår 
i forordningens bilag III. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
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Sergio Berlato 

Ændringsforslag 1069
BILAG II, tilføjelser (nye)

Ilt, krypton, neon, helium og xenon bør 
opføres i bilag II.

Or. it

Begrundelse

Disse gasser bør medtages pga. deres naturlige oprindelse og deres anvendelse til medicinsk 
behandling og miljøbeskyttelse. (Foglietta m.fl.)

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner og Miroslav 
Ouzký

Ændringsforslag 1070
BILAG II, tilføjelser (nye)

EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr. EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr.

232-350-7 Terpentinolie/træterpentin
8006-64-2

232-304-6  Råtallolie          8002-26-4
232-50-64 Ca-ligninsulfonat      8061-52-7
232-50-59 Na-ligninsulfonat      8061-51-6
232-50-85 NH4-ligninsulfonat      8061-53-
8
232-51-06  Ligninsulfonsyre        8062-15-5

Or. en

Begrundelse

Bilag II indeholder allerede mange naturligt forekommende stoffer. Derudover undtages i 
bilag III råmineralolie, stenkul og naturgas fra registrering. Dette berettiger undtagelsen af 
træterpentin, råtallolie, lignisulfonater og andre trækomponenter fra registreringskravet ved 
at opføre dem på listen i bilag II.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
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Wijkman og Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 1071
BILAG II, tilføjelse (ny)

EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr. EINECS-nr.     Navn/gruppe     CAS-nr.

265-995-8      Cellulosemasse 65996-61-4

Or. en

Begrundelse

Bilag II indeholder allerede mange naturligt forekommende stoffer, herunder 
flerkomponentstoffer. 
Cellulose og stivelse består af samme monosaccharid, glucose. Glucose og stivelse er 
allerede opført i bilag II. Derfor bør cellulosemasse også opføres på listen i bilag II. Naturlig 
polysaccharidcellulose er hovedbestanddelen i højere plantecellevægge og den mest udbredte 
organiske blanding på jorden. Ca. 50 % af alle biomassematerialer er cellulose. Cellulose er 
ikke klassificeret som farligt for menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 1072
BILAG II (nyt)

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-nr.

232-296-4 Jordnøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8002-03-7

232-370-6 Sesamolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8008-74-0

232-316-1 Palmeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8002-75-3

232-282-8 Kokosolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8002-31-8

232-425-4 Palmekerneolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8023-79-8

266-9-484 Sheasmør
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.
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294-851-7 Illipesmør
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Salsmør
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Mandelolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8007-69-0

Hasselnøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Valnøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8024-09-7

Cashewolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

8007-24-7

Paranøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Pistachienøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Macademianøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret sojaolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret rapsfrøolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret solsikkeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret palmeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret kokosolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret 
palmekerneolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Sojabønner, -bælge og -mel
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Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Rapsfrø, -bælge og -mel
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Solsikkefrø, -bælge og -mel
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater.

Or. en

Begrundelse

Dette bilag er taget fra bilag II til forordning (EØF) 793/93 om vurdering af og kontrol med 
risikoen ved eksisterende stoffer. Stofferne i dette bilag er aldrig blevet opdateret, og der er 
mange uoverensstemmelser, som aldrig er blevet rettet. Disse uoverensstemmelser bør fjernes 
ved at harmonisere og fuldstændiggøre listen.
De fleste af de produkter, der er relevante for olie- og fedtstofsektoren, er af naturlig 
oprindelse (vegetabilske olier eller fremstillet af vegetabilske olier).
Anvendelsen af olier og fedtstoffer som fødevare- eller foderstofingredienser antyder, at deres 
egenskaber og risici betragtes som værende tilstrækkeligt kendte, og at disse "stoffer" er sikre 
for menneskers sundhed og miljøet. De er under streng kontrol i henhold til forordning 
178/2002.
Alle derivater af disse olier og fedtstoffer forekommer naturligt i olien, og hver enkelt 
bestanddel ekstraheres umodificeret. 
Adskillige olier (solsikke, soja, tidsel, hørfrø, maj, amerikansk, rapsfrø) og derivater (lecithin, 
fedtsyre) er allerede opført i bilag II og undtaget fra registrering. 
Listen over olier og fedtstoffer, der skal undtages, kan og bør fuldstændiggøres, idet 
vegetabilske olier (frø, tropisk og nøddeolie) har samme fysiske og kemiske egenskaber. Der 
er ingen gyldig grund til selektivt at udelukke flere af dem, da de kan erstattes i forskellige 
anvendelser (fødevare, foder, ikke-fødevarer og ikke-foder).
Hærdede, interestificerede og fraktionerede olier og fedtstoffer anvendes i vidt omfang i 
fødevarer såsom margarine. Derfor er de sikre for menneskers sundhed og miljøet.
Vegetabilske frø, vegetabilsk mel og vegetabilske biprodukter bruges i vidt omfang i foder. 
Derfor er de sikre for dyrs helbred og velfærd, menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Norbert Glante

Ændringsforslag 1073
BILAG III, underpunkt 6

6. 6. Biprodukter, medmindre de bliver 
importeret eller markedsført i sig selv.

6. 6. Biprodukter, medmindre de bliver 
importeret eller markedsført uden for et 
lukket system i sig selv.

Or. de



(Ekstern oversættelse)

PE 357.826v01-00 22/100 AM\565939DA.doc

DA

Begrundelse

Biprodukter af udsmeltning anvendes til at generere energi og varme.  Virksomheder, der 
udsmelter malm, overfører det til elektricitets- og varmeproducenter ("de […] bliver 
markedsført") i lukkede systemer uden kontakt med verden udenfor. Derfor udgør de ikke 
nogen fare for miljøet eller menneskers sundhed. Endvidere reducerer anvendelsen heraf 
udnyttelsen af naturlige energibærere som naturgas, olie og kul. Et registreringskrav ville 
uretmæssigt hindre anvendelsen af disse biprodukter.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges og Werner Langen

Ændringsforslag 1074
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen.

Or. xm

Begrundelse

Organiske og uorganiske stoffer bør behandles på samme måde i registreringsprocessen. Den 
potentielle risiko ved mineraler, malm og andre naturlige stoffer kan håndteres gennem 
anden fællesskabslovgivning eller på andre trin i Reach. (Roth-Behrendt)
Udgangsmaterialerne til den organiske kemisektor (naturgas, råolie, kul) er ubetinget 
undtaget fra registreringsforpligtelsen. Dette giver sektoren for organiske stoffer en urimelig 
konkurrencefordel i forhold til metalsektoren og sektoren for uorganiske stoffer.
Mange mineraler og malme er meget komplekse materialer, hvis sammensætning kan variere 
betydeligt afhængigt af deres kilder, hvilket kan medføre flere registreringer for f.eks. 
"jernmalm". Dette resulterer i et meget stort antal mineraler og malme, hvilket ville 
overvælde systemet i den første fase af registreringen (stoffer i en mængde på mere end 1.000 
tons pr. år). (Oomen-Ruijten m.fl.)

Fjernelse er helt berettiget. (Langen)

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1075
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
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forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen.

Or. en

Begrundelse

Alle naturligt forekommende stoffer (selv dem, der er klassificeret efter direktiv 67/548) bør 
undtages, da det ellers ville resultere i en voldsom stigning i antallet af stoffer, der skal 
registreres. De var også undtaget fra Einecs-rapporteringskriterierne. Dette gælder især, 
fordi naturligt forekommende stoffer omfatter flere tusind stoffer, som for de flestes 
vedkommende er komplekse. Derudover kan de ændre sammensætning efter de 
sæsonbetingede og geografiske forhold.

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 1076
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme, materialer udledt 
deraf ved mineralogiske eller fysiske 
omdannelsesprocesser eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under forarbejdningen.

Or. en

Begrundelse

Mineralogiske omdannelsesprocesser er kemiske og/eller fysiske processer, hvor 
mineralbaserede materialer omdannes til andre mineralbaserede materialer. Der forbruges 
normalt energi under sådanne processer. Typiske eksempler herpå er omdannelse af 
mineralbasereder råmaterialer såsom kridt, ler, sand og gips til mineralbaserede materialer 
med yderligere egenskaber såsom kalksten, cement, keramik, glas og plastisk masse. 
Organiske råmaterialer såsom naturgas, råolie og kul er ubetinget undtaget fra 
registreringskravene. Denne undtagelse bør også gælde for andre råmaterialer. I forslaget til 
forordning sker der en helt uberettiget diskrimination af de forskellige typer råmaterialer 
(dvs. mineraler, malme og stoffer, der forekommer i naturen, på den ene side og naturgas, 
råolie og kul på den anden side) udelukkende på grundlag af deres kilde. Mineraler, malme 
og stoffer, der forekommer i naturen, er råmaterialer, der kommer fra naturen, og er ikke 
"kemikalier", før de udsættes for kemiske omdannelsesprocesser.
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Endvidere er mineraler, malme, stoffer, der forekommer i naturen, og materialer udledt deraf 
som beskrevet i ændringsforslaget kendetegnet ved at have et stigende antal anvendelser i 
henhold til de europæiske standarder og er veldefinerede gennem de dermed forbundne 
testmetoder. Derfor er det usandsynligt, at kemiske sikkerhedsvurderinger, kemiske 
sikkerhedsrapporter og de oplysninger, der skal udleveres i forbindelse med registrering, vil 
forbedre behandlingen af de materialer, der er beskrevet i ændringsforslaget, hvorfor der ikke 
er grund til bebyrde dem med registreringskravet. (Aylward)
Mineralogiske omdannelsesprocesser er kemiske og/eller fysiske processer, hvor der f.eks. 
bruges energi til at omforme mineralbaserede materialer til andre mineralbaserede 
materialer såsom kridt, ler, sand, gips til kalksten, cement, keramik, glas og plastisk masse. 
Denne proces ændrer materialets fysiske egenskaber, men ikke den kemiske risikoprofil. Med 
henblik på at undgå dobbeltarbejde og at overbelaste systemet bør de være undtaget sammen 
med andre organiske og uorganiske udgangsmaterialer. (Doyle)

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 1077
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme, koncentrater eller 
stoffer, der forekommer i naturen, hvis de 
ikke modificeres kemisk under 
fremstillingen, medmindre de opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
efter direktiv 67/548.

Or. en

Begrundelse

Udgangsmaterialerne til den organiske kemisektor (naturgas, råolie, kul) er undtaget fra 
registreringsforpligtelsen. Dette giver sektoren for organiske stoffer en uretfærdig og 
væsentlig konkurrencefordel i forhold til metalsektoren og sektoren for uorganiske stoffer, 
idet udgangsmaterialerne for sidstnævnte sektorer er mineraler og malme. Når 
koncentraterne sendes i store partier til anlæg, som allerede er underlagt den eksisterende 
EU-forordning om sikkerhed på arbejdspladsen samt direktiv 96/61/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening, udgør de en begrænset risiko for menneskers 
sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 1078
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
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modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548. Det samme gælder for metaller og 
legeringer i fast form.

Or. de

Begrundelse

Disse stoffer er heller ikke farlige, medmindre de er blevet kemisk modificeret under 
fremstillingen.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 1079
BILAG III, underpunkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk, herunder 
plantebaserede stoffer som defineret i 
artikel 3, hvilket vil sige komplekse stoffer, 
der fremstilles ved at underkaste hele eller 
dele af en plante en fysisk proces såsom 
ekstraktion, destillation, presning, 
fraktionering, rensning, koncentrering 
eller gæring, hvis sammensætning varierer 
i forhold til plantetype og -art, vækst- og 
høstbetingelser samt forarbejdningsmetode.

Or. fr

Begrundelse

Det synes vigtigt at medtage en præcis definition af plantebaserede produkter for at udstikke 
en ramme for undtagelser og styrke retssikkerheden.

Plantebaserede produkter er ikke produkter i kemisk forstand som angivet i Kommissionens 
forslag, og der bør derfor skelnes mellem dem og de andre stoffer under Reach. De fleste 
naturlige stoffer opfylder et eller flere af klassifikationskriterierne i direktiv 67/548.

Plantebaserede stoffer er "traditionelle" materialer, som almindeligvis fremstilles af 
landmænd eller små landbrugsvirksomheder både i og uden for Den Europæiske Union og 
ikke mindst i adskillige udviklingslande og de fleste fjerntliggende regioner.

Registrering af disse produkter i henhold til Reach vil være umuligt i lyset af deres 
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kompleksitet, variabilitet og mangfoldighed. Det vil ikke være muligt at registrere alle 
egenskaberne for disse naturlige stoffer, og der findes ingen bestemmelser, der giver 
mulighed for registrering af én specifik egenskab.

Endvidere vil registrering af disse produkter i henhold til Reach ikke bidrage væsentligt til 
opfyldelsen af forslagets grundlæggende mål.

Ændringsforslag af Norbert Glante, Johannes Blokland og Richard Seeber

Ændringsforslag 1080
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, råolie, kul og koks.

Or. xm

Begrundelse

Koks bør undtages fra registreringskravet, da produktet er kul, hvorfra visse gasser er fjernet, 
og derfor bør behandles på samme måde som kul i lovgivningen. (Glante) 

Koks kan undtages, hvis det opføres i bilag III. Koks fremkommer ved at fjerne de 
forurenende stoffer fra kul. Kul er allerede undtaget i henhold til bilag III. Koks er renere end 
kul og kan derfor undtages. (Blokland)

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul. I denne proces ekstraheres benzen, 
toluen, xylen, tjære og andre materialer fra kul, hvorfor koks har færre iboende farlige 
egenskaber og derfor bør undtages fra registrering. (Seeber)

Ændringsforslag af Eija-Riitta Korhola

Ændringsforslag 1081
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, råolie, kul, koks, 
ferrolegeringsprocesgas, koksovngas, 
højovnsgas, oxygenovnsgas.

Or. en

Begrundelse

Procesgasser fremstilles og anvendes i lukkede systemer. Al transport foregår via en 
rørledning, og gasserne kommer aldrig i kontakt med den almindelige befolkning.
Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul. I denne proces ekstraheres benzen, 
toluen, xylen, tjære og andre materialer fra kul, hvorfor koks har færre iboende farlige 
egenskaber og derfor bør undtages fra registrering. 
De specificerede gasser fremstilles som biprodukter i koksovne og integrerede stålværk. De 
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anvendes, ligesom naturgas, olie og kul, til at fremstille energi og varme. De bør derfor 
behandles på lige fod med de naturlige energikilder og derfor være undtaget fra 
registreringsforpligtelsen.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis og Holger Krahmer

Ændringsforslag 1082
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, koksovnsgas, højovnsgas, 
oxygenovnsgas til stålfremstilling, råolie, 
kul og koks.

Or. de

Begrundelse

Procesgasser fremstilles og anvendes i lukkede systemer. Al transport foregår via en 
rørledning, og gasserne kommer aldrig i kontakt med den almindelige befolkning.

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul. I denne proces ekstraheres benzen, 
toluen, xylen, tjære og andre materialer fra kul, hvorfor koks har færre iboende farlige 
egenskaber end kul og derfor bør undtages fra registrering, ligesom kul er.

De specificerede gasser fremstilles som biprodukter i koksovne og integrerede stålværk. 
De anvendes, ligesom naturgas, olie og kul, til at fremstille energi og varme. De bør derfor 
behandles på lige fod med de naturlige energikilder og derfor være undtaget fra 
registreringsforpligtelsen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 1083
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, råolie, kul, koks, koksovngas, 
højovnsgas, oxygenovnsgas.

Or. en

Begrundelse

Procesgasser fremstilles og anvendes i lukkede systemer. Al transport foregår via en 
rørledning, og gasserne kommer aldrig i kontakt med den almindelige befolkning.
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Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul. I denne proces ekstraheres benzen, 
toluen, xylen, tjære og andre materialer fra kul, hvorfor koks har færre iboende farlige 
egenskaber og derfor bør undtages fra registrering. 
De specificerede gasser fremstilles som biprodukter i koksovne og integrerede stålværk. De 
anvendes, ligesom naturgas, olie og kul, til at fremstille energi og varme. De bør derfor 
behandles på lige fod med de naturlige energikilder og således være undtaget fra 
registreringsforpligtelsen.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1084
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, flydende gas (LPG), råolie, kul.

Or. it

Begrundelse

LPG bør medtages i bilag III til Reach-forordningen i lyset af dets naturlige oprindelse, dets 
ligheder med andre naturlige produkter, der er opført i bilag III, og dets kendte virkning med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 1085
BILAG III, underpunkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, råolie, kul og tilhørende 
produkter, der anvendes i højovne eller ved 
stålfremstilling.

Or. de

Begrundelse

Produkterne fremstilles i højovns- eller stålfremstillingsprocesser og bør derfor ligestilles 
med naturlige energiressourcer. Disse biprodukter bør derfor undtages fra 
registreringskravet.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 1086
BILAG III, underpunkt 9 a (nyt)

9a. Metaller og legeringer, for hvilke der 
allerede foreligger risikovurderinger.

Or. de

Begrundelse

Registrering kræver uforholdsmæssigt meget arbejde, idet erfaringen i årtier har vist, at der 
ikke er nogen risiko for mennesker eller miljø.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 1087
BILAG III, underpunkt 9 b (nyt)

9b. Papirmasse til papirfremstilling.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen risiko for mennesker eller miljø.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1088
BILAG IV, trin 1

TRIN 1 – INDSAMLING OG DELING AF 
FORELIGGENDE OPLYSNINGER

TRIN 1 – BEHOV FOR INDSAMLING 
OG DELING AF FORELIGGENDE 
OPLYSNINGER

Registranten skal indsamle alle foreliggende 
testdata for det stof, der skal registreres.  
Registreringsansøgninger skal så vidt 
muligt indgives af konsortier i henhold til 
artikel 10 eller 17.  Derved kan testdata 
deles, så unødvendige test undgås og 
omkostningerne mindskes Registranten skal 
desuden indsamle alle andre foreliggende 

Registranten eller registranterne skal 
indsamle alle foreliggende testdata for det 
stof, der skal registreres.  Potentielle 
registranter bør dele testdata, så 
unødvendige test undgås og omkostningerne 
mindskes. Registranten eller registranterne 
skal desuden indsamle alle andre 
foreliggende oplysninger om stoffet. Disse 
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oplysninger om stoffet. Disse bør omfatte 
alternative data (f.eks. fra (Q)SAR, 
analogisering fra andre stoffer, in vitro-
undersøgelser, epidemiologiske data), som 
kan medvirke til at fastslå, om stoffet har 
farlige egenskaber eller ikke, og som i visse 
tilfælde kan erstatte resultaterne af 
dyreforsøg. Derudover indsamles der 
oplysninger om eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 9 og bilag V. Ved at behandle alle 
disse oplysninger under ét vil registranten 
kunne fastslå, om der er behov for at 
generere yderligere oplysninger.

bør omfatte alternative data (f.eks. fra 
(Q)SAR, analogisering fra andre stoffer, in 
vitro-undersøgelser, epidemiologiske data), 
som kan medvirke til at fastslå, om stoffet 
har farlige egenskaber eller ikke, og som i 
visse tilfælde kan erstatte resultaterne af 
dyreforsøg. Derudover indsamles der 
oplysninger om eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 9 og bilag V. Ved at behandle alle 
disse oplysninger under ét vil registranten 
eller registranterne kunne fastslå, om der er 
behov for at generere yderligere oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1089
BILAG IV, punkt 3, underpunkt 3.4

3.4. Form (stof, præparat eller genstand) 
og/eller den fysiske tilstand, hvori stoffet 
stilles til rådighed for downstream-brugere. 
Koncentration eller koncentrationsinterval af 
stoffet i præparater, der stilles til rådighed 
for downstream-brugere, og mængde af 
stoffet i genstande, der stilles til rådighed for
downstream-brugere.

3.4. Form (stof, præparat eller genstand) 
og/eller den fysiske tilstand, hvori stoffet 
stilles til rådighed for downstream-brugere 
og/eller forbrugere. Koncentration eller 
koncentrationsinterval af stoffet i 
præparater, der stilles til rådighed for 
downstream-brugere, og mængde af stoffet i 
genstande, der stilles til rådighed for 
downstream-brugere.

Or. de

Begrundelse

Eftersom definitionen af "downstream-brugere" ikke omfatter forbrugere, bør det sikres, at 
der også tilvejebringes oplysninger om den form og fysiske tilstand, hvori stoffet stilles til 
rådighed for forbrugerne.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1090
BILAG IV, punkt 3, underpunkt 3.7

Angivelse af eventuelle anvendelser, som 
registranten fraråder, og hvorfor (dvs. ikke 
lovpligtige anbefalinger fra leverandøren). 
Denne liste behøver ikke være udtømmende.

Angivelse af eventuelle anvendelser, som 
registranten fraråder, og hvorfor (dvs. ikke 
lovpligtige anbefalinger fra leverandøren). 
Denne liste skal være udtømmende.

Or. it

Begrundelse

Listen skal være udtømmende med henblik på at forhindre, at brugeren anvender stoffet 
forkert, og at brugeren iværksætter forsøg med stoffet med henblik på en specifik anvendelse, 
hvilket med sikkerhed ville mislykkes.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1091
BILAG IV, punkt 5

5. Vejledning i sikker anvendelse 
vedrørende:

Punkt 5 udgår

Or. en

Begrundelse

De yderligere grundlæggende oplysninger om eksponering hjælper virksomheder med at 
udarbejde deres sikkerhedsdatablad eller vejledning i sikker anvendelse og giver agenturet 
mulighed for at screene den indsendte dokumentation med henblik på at identificere 
prioritetsstoffer mellem 1 og 10 tons, for hvilke oplysningerne i bilag V bør genereres.
Punkt 5 i bilag IV til Kommissionens forslag flyttes til dette nye bilag Iba, da det indeholder 
oplysninger om risikostyring for stoffer, som ikke er klassificeret som farlige, ved at følge
strukturen i sikkerhedsdatabladet i bilag Ia (nyt).
(ændringsforslaget skal ses sammen med artikel 5, stk. 4)
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1092
BILAG IV, punkt 5 a (nyt)

BILAG IV, punkt a)

5a. Oplysninger om eksponering for stoffer i en mængde på 1-10 tons

5a.1. Primær anvendelse: 
5a.1.1 a) industriel anvendelse

b) professionel anvendelse
c) forbrugeranvendelse

5a.1.2 Specifikation af industriel og professionel anvendelse:
a) anvendelse i lukket system
b) anvendelse, der resulterer i medtagelse i eller på matrice
c) ikke-spredt anvendelse
d) spredt anvendelse

5a.2 De væsentligste eksponeringsveje

5a.2.1 Eksponering af mennesker:
a) oral
b) dermal
c) inhalering

5a.2.2 Eksponering af miljøet:
a) vand
b) luft
c) affald

5a.3 Varighed af eksponeringen:
a) tilfældigt udslip
b) lejlighedsvist
c) vedvarende/hyppigt

Or. en

Begrundelse

De yderligere grundlæggende oplysninger om eksponering hjælper virksomheder med at 
udarbejde deres sikkerhedsdatablad eller vejledning i sikker anvendelse og giver agenturet 
mulighed for at screene den indsendte dokumentation med henblik på at identificere 
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prioritetsstoffer mellem 1 og 10 tons, for hvilke oplysningerne i bilag V bør genereres.
Punkt 5 i bilag IV til Kommissionens forslag flyttes til dette nye bilag Iba, da det indeholder 
oplysninger om risikostyring for stoffer, som ikke er klassificeret som farlige, ved at følge 
strukturen i sikkerhedsdatabladet i bilag Ia (nyt).
(ændringsforslaget skal ses sammen med artikel 5, stk. 4)

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 1093
BILAG IV, punkt 5 a (nyt)

BILAG IV, punkt a)

5a. Yderligere oplysninger

5a.1 Primær anvendelse:

5a.1.1 a) industriel anvendelse
b) professionel anvendelse
c) forbrugeranvendelse

5a.1.2 Specifikation af industriel og professionel anvendelse:

a) anvendelse i lukket system
b) anvendelse, der resulterer i medtagelse i eller på matrice
c) ikke-spredt anvendelse
d) spredt anvendelse

5a.2 De væsentligste eksponeringsveje:

5a.2.1 Eksponering af mennesker:

a) oral
b) dermal
c) inhalering

5a.2.2 Eksponering af miljøet:

a) vand
b) luft
c) fast affald

5a.3 Eksponeringsmønster:

a) tilfældigt udslip/sjældent
b) lejlighedsvist
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c) vedvarende/hyppigt

Or. en

Begrundelse

Registranter af stoffer i en mængde på mindre end 10 tons er undtaget fra kravet om en fuld 
kemisk sikkerhedsvurdering, da dette ville være uforholdsmæssigt bebyrdende. Med henblik 
på at få en grundlæggende vurdering af den mulige risiko samt for at give mulighed for en 
prioritering på grundlag af den mulige risiko er det nødvendigt at foretage en grundlæggende 
eksponeringsvurdering. Dette sker mest effektivt ved at anvende et system, der er baseret på 
grundlæggende eksponeringskategorier.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 1094
BILAG IV a (nyt)

Bilag IVa
om prioritering med henblik på registrering af stoffer mellem 1 og 100 tons 

Prioriteringen af stoffer bør afhænge af stoffets potentielle risiko, herunder dets mængde, 
iboende egenskaber og eksponering. Det er vigtigt at identificere stoffer, som potentielt har 
en høj risiko, og at fordele ressourcerne, således at disse stoffer håndteres først. En 
risikobaseret prioritering ville endvidere sikre, at der genereres data/oplysninger om alle 
stoffer inden for fem år, samt at disse stoffer med en potentielt højere risiko registreres på 
et tidligt tidspunkt. 

Oplysningerne skal omfatte egenskaber og eksponeringsdata, som definerer risikoen:

- Fysisk-kemiske egenskaber: fysisk form (partikeldiameter), smeltepunkt, kogepunkt, 
relativ massefylde, damptryk, oktanol/vand-fordelingskoefficient, vandopløselighed, 
flammepunkt
- Bionedbrydelighed
- Akut toksicitet (Daphnia)
- Akut toksicitet – indtagelse, dermal, inhalering (én eksponeringsvej)
- Hudirritation
- Øjenirritation
- Hudsensibilisering (når der ikke er tegn på, at stoffet ikke er problematisk) 
- Genetisk toksicitetsbakterietest (Ames)
- Klassificerings- og mærkningsoplysninger
- Oplysninger om generisk eksponering og anvendelse
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Disse egenskaber og eksponeringsdata danner grundlag for klassificering i de forskellige 
eksponeringskategorier, hvor eksponeringskategorier skal omfatte en kategori af 
anvendelser.

Registrering i henhold til Reach bør omfatte et enkelt prioriteringsværktøj, som kombinerer 
mængde og potentiel høj risiko. I forbindelse med en gruppe af Kommissionens Reach-
gennemførelsesprogrammer defineres der i øjeblikket en prioriteringsproces, som ikke 
omfatter en fuld vurdering af risikoen ved anvendelse af alle stoffer i små mængder, men 
støtte til identificering af de stoffer, der med fordel vil kunne blive omfattet af Reach på et 
tidligere tidspunkt. 

Forslagets grundlæggende koncept er at anvende et system til evaluering af den potentielt 
høje iboende risiko ved stoffet med dets evne til at forårsage eksponering sammen med dets 
slutanvendelse som defineret ved:

Højt prioriterede risikokriterier 

Klassificering                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Eksponering (mennesker)

Eksponeringspotentiale         Højt Mellem Lavt  
Damptryk (hPa)   >100 10-100 5-10
Støvpotentiale Voldsomt Støvet Lettere

støvet støvet
Svarer til Mel Kornet perle

Sukker

Højt prioriteret eksponeringspotentiale (miljø)

Ikke let bionedbrydeligt og potentiale for bioakkumulerng (log Kow >3)

Højt prioriterede anvendelse/mængdekriterier

Mængde 1-10 tons og forbrugeres slutanvendelse
Mængde 10-100 tons - forbrugeres eller professionel slutanvendelse

Prioritering på grundlag af ovenstående oplysninger:

Høj prioritet: Stoffet opfylder følgende betingelser:
Højt prioriterede risikokriterier OG
Højt potentiale for eksponering af mennesker eller for eksponering af miljøet OG
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Højt prioriterede anvendelse/mængdekriterier

Disse stoffer skal registreres i henhold til artikel 21, stk. 2, litra b)

Positiv indikation på risiko og (potentiale for eksponering af mennesker eller miljø) og 
anvendelse/mængde = tidligere registrering

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 20 a (ny).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1095
BILAG IV a (nyt)

Bilag IVa
Kriterier for klassificering af prioritetsniveau

I dette bilag fastlægges kriterierne for risikobaseret klassificering af stoffer i 
prioritetsniveauerne 1-3. Endvidere defineres klassificeringskriterierne "toksicitet", 
"tonnage" og "anvendelse". I henhold til registreringsproceduren i artikel 9c og 
præregistreringsproceduren i artikel 26b, stk. 1, udføres klassificeringen henholdsvis af 
producenten eller importøren selv samt af agenturet. 

Klassificeringsskema for prioritetsniveauer
Toksicitet Tonnage Anvendelse
Prioritetsniveau 1
Høj toksicitet/tonnageniveau 1 Åben anvendelse
Høj toksicitet/tonnageniveau 1 Lukket anvendelse
Høj toksicitet/tonnageniveau 2 Åben anvendelse
Høj toksicitet/tonnageniveau 3 Åben anvendelse
Alle CMR-, PBT- og POP-stoffer

Prioritetsniveau 2
Høj toksicitet/tonnageniveau 2 Lukket anvendelse
Høj toksicitet/tonnageniveau 3 Lukket anvendelse
Middel toksicitet/tonnageniveau 1 Åben anvendelse
Middel toksicitet/tonnageniveau 2 Åben anvendelse
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Middel toksicitet/tonnageniveau 3 Åben anvendelse
Middel toksicitet/tonnageniveau 1 Lukket anvendelse

Prioritetsniveau 3
Middel toksicitet/tonnageniveau 2 Lukket anvendelse
Middel toksicitet/tonnageniveau 3 Lukket anvendelse
Lav toksicitet i alle kombinationer

2. Definition af klassificeringskriterier
2.1 Toksicitetsniveauer

2.1.1 Høj toksicitet
"Høj toksicitet" gælder for stoffer, der er klassificeret som følger på grundlag af deres 
toksiske egenskaber i henhold til direktiv 67/548/EØF:
meget toksisk
toksisk
allergen
kræftfremkaldende
mutagen
reproduktionstoksisk
farligt for miljøet, R50, R53
Andre stoffer, som producenten eller importøren ved eller antager har tilsvarende toksiske 
egenskaber, eller som på grundlag af strukturelle og fysiske eller kemiske egenskaber 
mistænkes for at have tilsvarende toksiske egenskaber eller at tilhøre stofkategorierne 
CMR, PBT eller POP, skal også klassificeres som "høj toksicitet".

2.1.2 Middel toksicitet
"Middel toksicitet" gælder for stoffer, der er klassificeret som følger på grundlag af deres 
toksiske egenskaber i henhold til direktiv 67/548/EØF:
skadeligt
farligt for miljøet, medmindre stoffet er klassificeret som "høj toksicitet"
Andre stoffer, som producenten eller importøren ved eller antager har toksiske egenskaber, 
der svarer til klassificeringen "middel toksicitet", skal også klassificeres som sådan.

2.1.3 Lav toksicitet
"Lav toksicitet" gælder for alle stoffer, der ikke er klassificeret som "høj toksicitet" eller 
"middel toksicitet".

2.2 Tonnageniveauer
I forbindelse med præregistreringen i henhold til artikel 26 ff., hvor flere producenter 
og/eller importører er involveret, defineres tonnageniveauer med henvisning til den 
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samlede tonnage, der produceres og importeres.

2.2.1 Tonnageniveau 1
"Tonnageniveau 1" gælder, hvor den samlede tonnage er større end 1.000 tons pr. år.

2.2.2 Tonnageniveau 2
"Tonnageniveau 2" gælder, hvor den samlede tonnage er større end 100 tons, men mindre 
end 1.000 tons pr. år.

2.2.3 Tonnageniveau 3
"Tonnageniveau 3" gælder, hvor den samlede tonnage er større end 1 ton, men mindre end 
100 tons pr. år.

2.3 Anvendelse
Anvendelse klassificeres på grundlag af eksponering som følger:

2.3.1 Åben anvendelse
"Åben anvendelse" betyder åben anvendelse i forbindelse med industrielle og 
professionelle anvendelser og af forbrugere.

2.3.2 Lukket anvendelse
"Lukket anvendelse" betyder lukket anvendelse i forbindelse med industrielle og 
professionelle anvendelser.

Or. de

Begrundelse

I bilag IVa fastlægges et enkelt, anvendeligt værktøj med entydige kriterier for risikobaseret 
klassificering af stoffer, som skal udføres af producenter eller importører samt af agenturet i 
forbindelse med henholdsvis registrerings- og præregistreringsproceduren, hvilket danner 
grundlag for de risikoafhængige informationskrav. Klassificering danner endvidere grundlag 
for beslutninger om prioritering af stoffer.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1096
BILAG IV a (nyt)

BILAG IVa
Yderligere kriterier for screening af stoffer 
mellem 1 og 10 tons

Or. en
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Begrundelse

Følger ændringsforslaget til artikel 43 aa, punkt 5 (nyt). Dette bilag bør færdiggøres af 
agenturet senere (ændringsforslaget skal ses sammen med artikel 5, stk. 4).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1097
BILAG V, afsnit 1

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 1 ton eller derover, jf. 
artikel 11, stk. 1, litra a). Kolonne 2 i dette 
bilag indeholder de nærmere regler for, 
hvilke obligatoriske standardoplysninger der 
kan udelades, erstattes af andre oplysninger, 
forelægges på et andet stadium eller tilpasses 
på anden måde. Hvis forudsætningerne i 
kolonne 2 i dette bilag for at foretage 
tilpasninger er opfyldt, skal registranten 
tydeligt erklære dette og angive begrundelse 
for hver tilpasning i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen.

I kolonne 1 i dette bilag angives 
standardoplysningerne for stoffer, der 
produceres eller importeres i en mængde på 
1 ton eller derover pr. år. Oplysningerne i 
kolonne 1 er obligatoriske for alle stoffer, 
som produceres eller importeres i en 
mængde på 10 tons eller derover, jf. artikel 
11, stk. 1, litra b)-d). For stoffer i en 
mængde på 1-10 tons skal alle tilgængelige 
oplysninger om stoffets egenskaber 
indsendes med 
registreringsdokumentationen, der som 
minimum skal indeholde oplysninger om de 
fysisk-kemiske egenskaber, jf. artikel 11, 
stk. 1, litra a). Kolonne 2 i dette bilag 
indeholder de nærmere regler for, hvilke 
obligatoriske standardoplysninger der kan 
udelades, erstattes af andre oplysninger, 
forelægges på et andet stadium eller tilpasses 
på anden måde. Hvis forudsætningerne i
kolonne 2 i dette bilag for at foretage 
tilpasninger er opfyldt, skal registranten 
tydeligt erklære dette og angive begrundelse 
for hver tilpasning i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen.

Or. en

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 11, stk. 1, litra a) (ændringsforslaget skal ses sammen 
med artikel 5, stk. 4).
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 1098
BILAG IV, afsnit 1 a (nyt)

På det trin, der svarer til dette bilag, skal 
registranten indsende forslag til og tidsplan 
for opfyldelse af informationskravene i 
dette bilag i henhold til artikel 11, stk. 1, 
litra a), hvor dette omfatter forsøg med 
hvirveldyr.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslagene til betragtning 47 og artikel 11, stk. 1. Med henblik 
på at forhindre dyreforsøg og reducere industriens omkostninger, og idet oplysninger fra 
dyreforsøg kun bør afkræves, hvis det er nødvendigt for sikkerhedsvurderingen af et stof, bør 
der også indgives forslag om forsøg med hvirveldyr med henblik på tilvejebringelse af de 
oplysninger, der er anført i bilag V.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 1099
BILAG IV, punkt 5 a og b (nye)

Punkt 5a skal omfatte:
- Stoffets tilstand ved 20° C og 101,3 

kPa
- Damptryk
- Vandopløselighed
- N-oktanol/vand-

fordelingskoefficient
- Flammepunkt
- Antændelighed
- Eksplosive egenskaber
- Kornstørrelse (hvis det er relevant)

Punkt 5b skal omfatte:
- Smelte-/frysepunkt
- Kogepunkt
- Relativ massefylde
- Overfladespænding
- Selvantændingstemperatur
- Oxiderende egenskaber
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Or. en

Begrundelse

Punkt 5 skal opdeles i to dele:
Punkt 5a skal indeholde de obligatoriske fysisk-kemiske oplysninger.
Punkt 5b skal indeholde de yderligere fysisk-kemiske oplysninger, som kan kræves.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1100
BILAG V, punkt 6, kolonne 1, underpunkt 6.3

6. 3. Hudsensibilisering 6. 3. Hudsensibilisering

Denne egenskab vurderes i nedenstående 
trin i den anførte rækkefølge:

Denne egenskab vurderes i nedenstående 
trin i den anførte rækkefølge:

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

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

(2) Assay i lokale lymfeknuder i mus 
(LLNA).

(2) Vurdering af oplysningernes vægt 
omfattende:
(i) Elektronisk ekspertsystem-/(Q)SAR-
modellering (f.eks. DEREK)
(ii) In vitro-undersøgelse af dermal 
penetration (OECD 428)
(iii) In vitro-undersøgelse af proteinbinding 
(f.eks. humant serumalbumin)
Hvis et kemikalie ikke har nogen 
strukturelle indikationer, ikke trænger 
gennem huden og ikke kan binde til 
protein, har det ikke kapacitet til at 
sensibilisere og omvendt. Der ville være 
behov for ekspertvurderinger efter 
forsigtighedsprincippet i tilfælde af 
blandede positive og negative resultater.

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.  
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt.  
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Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1101
BILAG V, punkt 6, kolonne 2, underpunkt 6.3, trin 2

6.3. Trin 2 behøver ikke udføres, hvis: 6.3. Trin 2 behøver ikke udføres, hvis:

- stoffet er ætsende, meget toksisk eller 
irriterende ved kontakt med huden
- stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller 
basisk (pH > 11,5)
- stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.
Hvis stoffet kan klassificeres efter 
hudsensibilisering på grundlag af 
resultaterne af det første trin, kan de 
følgende trin udelades, og registranten 
klassificerer stoffet som hudsensibiliserende.

Hvis stoffet kan klassificeres efter 
hudsensibilisering på grundlag af 
resultaterne af det første trin, kan de 
følgende trin udelades, og registranten 
klassificerer stoffet som hudsensibiliserende.

Hvis LLNA ikke er tilstrækkelig til 
undersøgelse af det pågældende stof, kan 
maksimeringstest i marsvin (GPMT) 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.  
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1102
BILAG V, punkt 6, kolonne 2, underpunkt 6.4

6.4. Er resultatet positivt, skal yderligere 
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4. Er resultatet positivt, skal yderligere in 
vitro-mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

Or. en

Begrundelse

Yderligere mutagenicitetsundersøgelser bør begrænses til in vitro-
mutagenicitetsundersøgelser.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1103
BILAG V, punkt 6, kolonne 1 og 2, underpunkt 6.4.1 (a) (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2
6.4.1.a. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse 
i pattedyrceller

6.4.1.a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres:
- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en in vivo-cytogenicitetstest, eller
- stoffet vides at være et carcinogen af 
kategori 1 eller 2.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en test for stoffer mellem 1 og 10 tons pr. år på linje med det, Kommissionen 
har forslået. Genindførelsen af denne test giver en bedre indikation af, hvorvidt et stof er 
mutagent (en egenskab, der er særdeles problematisk). Ordlyden er taget direkte fra bilag VI. 
Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal det tilsvarende afsnit i bilag VI slettes. (Schlyter 
m.fl.).

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. (Roth-Behrendt m.fl.)
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller og Chris Davies

Ændringsforslag 1104
BILAG V, punkt 6, kolonne 1, underpunkt 6.4.a (nyt)

6.4.a.1. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse 
i pattedyrceller (forsøg uden dyr, der 
bidrager til at konstatere 
kræftfremkaldende/mutagene egenskaber)
6.4.a.2. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkning på alger (indledende indikation af 
kronisk toksicitet i vandmiljø)
6.4.a.3. Nedbrydningstest (for at konstatere, 
om kemikalierne bliver nedbrudt i miljøet) 
for at sikre tilvejebringelse af alle relevante 
eksisterende data om alle Reach-
kemikalier, hvilket bør omfatte alle 
toksicitetsdata ud over de "endpoints", som 
er omfattet af registreringskravene.

Or. en

Begrundelse

De oplysninger, der kræves for kemikalier, der produceres i en mængde på 1-10 tons, er i 
øjeblikket utilstrækkelige. Med de oplysninger er det ikke muligt at identificere kemikalier, 
som opfylder kriterierne for meget problematiske stoffer eller for at udgøre en risiko for 
menneskers sundhed. (Davies) Genindførelsen af disse tre sikkerhedstest i bilag V 
(standardoplysninger for stoffer, der produceres eller importeres i en mængde på 1 ton eller 
derover) vil sikre, at meget problematiske stoffer identificeres for kemikalier i små mængder, 
hvilket er forudsætningen for korrekt risikostyring under Reach. (Jørgensen m.fl. samt 
Davies)

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1105
BILAG V, punkt 6, kolonne 1, underpunkt 6.4.1 a og 6.4.1 b (nye)

6.4.1a. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse i 
pattedyrceller eller
6.4.1b. In vitro-genmutationsundersøgelse i 
pattedyrceller […]

Or. de
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Begrundelse

Den eksisterende tekniske vejledning indeholder en omhyggeligt formuleret teststrategi for 
mutagenicitet, hvor det fastlægges, at der skal gennemføres en yderligere undersøgelse (in 
vitro med pattedyrsceller) for dette tonnageniveau. Denne strategi bør opretholdes under 
Reach, idet der tages behørig højde for de forskellige måder, hvorpå kemikalier kan angribe 
genetisk materiale.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1106
BILAG V, punkt 6, underpunkt 6.4.3 (nyt)

6.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i 
pattedyrceller, hvis resultatet er negativt i 
bilag V, punkt 6.4.1. og bilag VI, 6.4.2.

6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en pålidelig in vivo-
genmutationsundersøgelse i pattedyr
6.4. Hvis blot én af 
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, må in vivo-
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.
Hvis en af mutagenicitetsundersøgelserne i 
bilag V eller ovennævnte test giver positivt 
resultat, og der ikke foreligger resultater af 
en hensigtsmæssig in vivo-undersøgelse, 
skal registranten foreslå en passende in vivo-
mutagenicitetsundersøgelse.

Hvis blot én af de foreliggende in vivo-
undersøgelser har givet positivt resultat, skal 
der foreslås passende yderligere in vivo-
undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. 
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1107
BILAG V, punkt 6, kolonne 1 og 2, underpunkt 6.4. a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2
6.4.a Akut toksicitet 6.4.a Undersøgelsen (undersøgelserne) 

behøver ikke udføres, hvis:
6.4.1a Vurdering af oplysningernes vægt 
omfattende:

- stoffet ikke kan indgives i nøjagtige doser 
på grund af sine fysiske egenskaber

(i) Elektronisk ekspertsystem-/(Q)SAR-
modellering (f.eks. TOPKAT)

- stoffet er ætsende

(ii) In vitro-basalcytotoxitetsassay (f.eks. 
med normal human hudcellelinje) 

- stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

6.4.2a In vitro-metabolismeundersøgelser 
(f.eks. humane mikrosomale enzymer)
6.4.3a Elektronisk biokinetisk model til 
tilvejebringelse af estimater for absorption, 
distribution og ekskretion ad forskellige 
eksponeringsveje.

Or. en

Begrundelse

Stoffer bør ikke kun testes for akvatisk toksicitet, men også for akut toksicitet. Flere 
oplysninger om denne test findes på www.reachnonanimaltests.org.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Richard Seeber

Ændringsforslag 1108
BILAG V, punkt 6, kolonne 1 og 2, underpunkt 6.4. a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2
6.4a. Akut toksicitet
For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal der gives 
oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.5.2).

6.4a. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet ikke kan indgives i nøjagtige doser 
på grund af sine fysiske egenskaber
- stoffet er ætsende
- stoffet er brændbart i luft ved 



(Ekstern oversættelse)

AM\565939DA.doc 47/93 PE 357.826v01-00

DA

rumtemperatur.
For andre stoffer end gasser skal 
oplysningerne under punkt 6.5.1.-6.5.3. 
gives for mindst to indgiftsveje, af hvilke 
den ene skal være oral. 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.

Den anden eksponeringsvej vælges på 
følgende grundlag:

6.4a.1. Ad oral vej
6.4a.2. Ved inhalation 6.4a.2. Inhalation er hensigtsmæssig, hvis:

(1) eksponering af mennesker ved 
inhalation må forventes at ville finde sted; 
og
(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

- stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C
- stoffet er pulverformigt og indeholder 
over 1 % w/w partikler med en middel 
aerodynamisk partikeldiameter (MMAD) 
på under 100 μm
- stoffet vil blive anvendt på en måde, der 
frembringer aerosoler, partikler eller 
dråber i det inhalerbare størrelsesområde 
(> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 
μm).

6.4a.3. Ad dermal vej 6.4a.3. Ad dermal vej er hensigtsmæssig, 
hvis:
(1) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse; og
(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og
(3) en af følgende betingelser er opfyldt:
- der iagttages toksicitet i en undersøgelse 
af akut oral toksicitet ved lave doser
- der iagttages systemiske virkninger eller 
andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser
- in vitro-undersøgelser tyder på betydelig 
dermal absorption
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- der er registreret betydelig akut dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer.
Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er 
sandsynlig pga. dets molekylvægt (MW > 
800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow under -1 eller 
over 4).

Or. de

(Tekst hentet fra bilag VI, underpunkt 6.5 - Akut toksicitet)

Begrundelse

For at fastlægge de risikobaserede oplysningskrav under bilag IVa er det nødvendigt at kende 
den akutte toksicitet. (Elisabeth Jeggle m.fl.)

Især hvad angår stoffer i en mængde på mellem 1 og 10 tons, er der i forslaget til forordning 
om Reach i øjeblikket et utilstrækkeligt informationskrav. Af hensyn til beskyttelse af miljøet 
og menneskers sundhed er det nødvendigt at være særlig kritisk over for dette tonnageniveau, 
da det må antages at ville udgøre to tredjedele af alle stoffer, der produceres eller importeres, 
og som skal registreres i henhold til Reach.

I dette tonnageniveau er en sikkerhedsvurdering for stoffer omfattende 
risikostyringsforanstaltninger endnu ikke obligatorisk, hvilket betyder, at klassificering og 
mærkning er den vigtigste metode til udbredelse af oplysninger om risici og sikker anvendelse 
af de pågældende stoffer. For at få fastlagt de farlige egenskaber er det nødvendigt at have 
pålidelige data.

Oplysninger om kemikaliers akutte toksicitet for mennesker skal betragtes som en 
grundlæggende forudsætning for beskyttelse på arbejdspladsen samt for forbrugerbeskyttelse.
Debatten om dette emne har vist, at industrien selv er interesseret i at indsamle de relevante 
data for at kunne træffe passende foranstaltninger. Endvidere anslås det, at der allerede 
findes testresultater for en stor del af de eksisterende stoffer på markedet. (Richard Seeber)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Anders Wijkman

Ændringsforslag 1109
BILAG V, punkt 6, kolonne 1 og 2, underpunkt 6.4. a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2

6.4 a. Akut toksicitet 6.4a. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis:

Undersøgelsen skal udføres for en - stoffet kan ikke indgives i nøjagtige doser 
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eksponeringsvej, fortrinsvis ad oral vej, 
medmindre registranten mener, at en 
anden eksponeringsvej er mere 
hensigtsmæssig.

på grund af kemikaliet eller
- stoffets fysiske egenskaber
- stoffet er ætsende
- stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal der gives 
oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.5.2).
For andre stoffer end gasser skal 
oplysningerne under punkt 6.5.1.-6.5.3. 
gives for mindst to indgiftsveje, af hvilke 
den ene skal være oral. 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.

Den anden eksponeringsvej vælges på 
følgende grundlag:

6.4a.1. Ad oral vej
6.4a.2. Ved inhalation 6.4a.2. Inhalation er hensigtsmæssig, hvis:

(1) eksponering af mennesker ved 
inhalation må forventes at ville finde sted; 
og
(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

- stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C
- stoffet er pulverformigt og indeholder 
over 1 % w/w partikler med en middel 
aerodynamisk partikeldiameter (MMAD) 
på under 100 μm
- stoffet vil blive anvendt på en måde, der 
frembringer aerosoler, partikler eller 
dråber i det inhalerbare størrelsesområde 
(> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 
μm).

6.4a.3. Ad dermal vej 6.4a.3. Ad dermal vej er hensigtsmæssig, 
hvis:
(1) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse; og
(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og
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(3) en af følgende betingelser er opfyldt:
- der iagttages toksicitet i en undersøgelse 
af akut oral toksicitet ved lave doser
- der iagttages systemiske virkninger eller 
andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser
- in vitro-undersøgelser tyder på betydelig 
dermal absorption
- der er registreret betydelig akut dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer.
Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er 
sandsynlig pga. dets molekylvægt (MW > 
800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow under -1 eller 
over 4). 

Or. en

(Tekst hentet fra bilag VI, punkt 6.5, med tilføjelse af nyt afsnit i kolonne 1)

Begrundelse

Kommissionen kræver i sit forslag kun oplysninger om akut toksicitet for stoffer i en mængde 
på 10 tons eller derover pr. år. Der bør imidlertid også kræves oplysninger om akut toksicitet 
for én eksponeringsvej for udvalgte prioritetsstoffer i en mængde på 1-10 tons, som skal 
identificeres i den screening, som agenturet udfører i henhold til artikel 43aa. Hvad angår 
stoffer, der ikke er prioritetsstoffer, er det kun de oplysninger, der allerede er tilgængelige, 
der skal indsendes. Dette mere fleksible system giver generelt en bedre balance mellem 
oplysningsbehovet og omkostningseffektivitet, end det er tilfældet i Kommissionens forslag. 
(ændringsforslag skal ses sammen med artikel 5, stk. 4) (Roth-Behrendt)

Oplysninger om akut toksicitet er de vigtigste toksikologiske oplysninger og bør derfor også 
indsendes for stoffer i små mængder. De spiller en central rolle for evalueringen af krav til 
sikkerhed på arbejdspladsen og er desuden relativt billige at tilvejebringe. Selv om man bør 
undgå dyreforsøg og bestræbe sig på at finde alternative testmetoder, kommer menneskers 
sundhed og beskyttelse af miljøet altid i første række. (Wijkman)
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1110
BILAG V, punkt 7, kolonne 1 og 2, underpunkt 7.1. a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2

7.1.a Nedbrydning
7.1a.1. Biotisk 7.1a. Simuleringsundersøgelserne (bilag 

VII, 7.2.1.2-7.2.1.4.) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at yderligere 
undersøgelse af stoffets nedbrydning er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.1a.1.1. Let bionedbrydelighed 7.1a.1.1. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres for uorganiske stoffer.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en bionedbrydelighedstest for stoffer mellem 1 og 10 tons pr. år på linje med 
det, Kommissionen har forslået. Hvis denne test ikke genindføres, ville en vigtig egenskab ikke 
blive vurderet hos to tredjedele af stofferne under Reach. Ordlyden er taget direkte fra bilag 
VI. Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal det tilsvarende afsnit i bilag VI slettes. (Schlyter 
m.fl. samt Honeyball)

Kommissionen kræver i sit forslag kun oplysninger om bionedbrydelighed for stoffer i en 
mængde på 10 tons eller derover pr. år. Der bør imidlertid også kræves oplysninger om 
bionedbrydelighed for én eksponeringsvej for udvalgte prioritetsstoffer i en mængde på 1-10 
tons, som skal identificeres i den screening, som agenturet udfører i henhold til artikel 43aa. 
Hvad angår stoffer, der ikke er prioritetsstoffer, er det kun de oplysninger, der allerede er 
tilgængelige, der skal indsendes. (ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til 
artikel 5, stk. 4) (Roth-Behrendt)
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Mary Honeyball, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1111
BILAG V, punkt 7, kolonne 1 og 2, underpunkt 7.1.1 a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2

7.1.1 a Undersøgelse af væksthæmmende 
virkning på alger

7.1.1. a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
- stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
- stoffet ikke forventes at ville trænge 
gennem biologiske membraner (MW > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å).

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en test for stoffer mellem 1 og 10 tons pr. år på linje med det, Kommissionen 
har forslået. Genindførelsen af denne test giver en bedre indikation af stoffets akutte 
toksicitet. Ordlyden er taget direkte fra bilag VI.

Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal det tilsvarende afsnit i bilag VI slettes. (Schlyter 
m.fl.)

Genindførelse af en test for stoffer mellem 1 og 10 tons pr. år på linje med det, Kommissionen 
har forslået. Kommissionen gør i sit forslag Daphnia-toksicitetstest obligatoriske. Denne test 
udgør imidlertid end ikke en rudimentær miljøvurdering, da den kun omfatter undersøgelse af 
et stofs indvirkning på animalske organismer. For også at vurdere indvirkningen på 
planteorganismer er det vigtigt også at stille krav om en undersøgelse af den væksthæmmende 
virkning på alger. Den test giver en indledende indikation af den kroniske toksicitet i 
vandmiljøet. Denne test omfatter ikke dyreforsøg. (Honeyball)

Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal det tilsvarende afsnit i bilag VI slettes.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1112
BILAG V, punkt 7, kolonne 1 og 2, underpunkt 7.1.1 a og 7.1 a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2
7.1.1a. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkning på alger

7.1.1a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
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- stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
- stoffet findes at være let bionedbrydeligt, 
og de anvendte testkoncentrationer ligger i 
det område, der kan forventes i det vand, 
der kan tilføres til 
spildevandsbehandlingsanlæg.
Undersøgelsen kan erstattes af en 
nitrifikationshæmningstest, hvis de 
foreliggende data viser, at stoffet må 
forventes at hæmme mikroorganismers 
vækst eller funktioner.

7.1a. Nedbrydning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Let bionedbrydelighed

7.1a. Simuleringsundersøgelserne (bilag 
VII, 7.2.1.2-7.2.1.4.) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at yderligere 
undersøgelse af stoffets nedbrydning er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.
7.1a.1.1 Undersøgelsen behøver ikke 
udføres for uorganiske stoffer.

Or. de

(Tekst hentet fra bilag VI, underpunkt 7.1.4)

Begrundelse

For at fastlægge de risikobaserede informationskrav under bilag IVa er det nødvendigt at 
kende den væksthæmmende virkning på alger og den biotiske nedbrydelighed.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1113
BILAG V, punkt 7, kolonne 1, underpunkt 7.1a (nyt)

7.1a. Nedbrydning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Let bionedbrydelighed
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7.1a.2. Abiotisk
7.1a.2.1. Hydrolyse som funktion af pH

Or. de

Begrundelse

Oplysninger om stoffets nedbrydelighed udgør et vigtigt grundlag for vurdering af den 
langsigtede virkning i vandmiljøer. Det er forholdsvist billigt at tilvejebringe disse 
oplysninger, og især QSAR-modeller kunne spille en vigtig rolle i denne forbindelse.

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 1114
Bilag V a (nyt)

Ændringsforslag

Bilag Va
Prioritering med henblik på registrering af stoffer mellem 10 og 100 tons 

• Prioriteringen af stoffer bør afhænge af stoffets potentielle risiko, herunder dets 
mængde, iboende egenskaber og eksponering. Det er vigtigt at identificere stoffer, 
som potentielt har en høj risiko, og at fordele ressourcerne, således at disse stoffer 
håndteres først. En risikobaseret prioritering ville endvidere sikre, at der genereres 
data/oplysninger om alle stoffer inden for fem år, samt at disse stoffer med en 
potentielt højere risiko registreres på et tidligt tidspunkt. 

• Oplysningerne skal omfatte egenskaber og eksponeringsdata, som definerer 
risikoen:
- Fysisk-kemiske egenskaber: fysisk form (partikeldiameter), smeltepunkt, 
kogepunkt, relativ massefylde, damptryk, oktanol/vand-fordelingskoefficient, 
vandopløselighed, flammepunkt 
- Bionedbrydelighed
- Akut toksicitet (Daphnia)
- Akut toksicitet – indtagelse, dermal, inhalering (én eksponeringsvej)
- Hudirritation
- Øjenirritation
- Hudsensibilisering (når der ikke er tegn på, at stoffet ikke er problematisk) 
- Genetisk toksicitetsbakterietest (Ames)
- Klassificerings- og mærkningsoplysninger
- Oplysninger om generisk eksponering og anvendelse

• Disse egenskaber og eksponeringsdata danner grundlag for klassificering i de 
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forskellige eksponeringskategorier, hvor eksponeringskategorier skal omfatte en 
kategori af anvendelser.   

• Registrering i henhold til Reach bør omfatte et enkelt prioriteringsværktøj, som 
kombinerer mængde og potentiel høj risiko. I forbindelse med en gruppe af 
Kommissionens Reach-gennemførelsesprogrammer defineres der i øjeblikket en 
prioriteringsproces, som ikke omfatter en fuld vurdering af risikoen ved anvendelse 
af alle stoffer i små mængder, men støtte til identificering af de stoffer, der med 
fordel vil kunne blive omfattet af Reach på et tidligere tidspunkt.     

Forslagets grundlæggende koncept er at anvende et system til evaluering af den potentielt 
høje iboende risiko ved stoffet med dets evne til at forårsage eksponering sammen med dets 
slutanvendelse som defineret ved:

Risikokriterier
Klassificering                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Eksponering (mennesker)
Eksponeringspotentiale         Højt Mellem Lavt  
Damptryk (hPa)   >100 10-100 5-10
Støvpotentiale Voldsomt støvet støvet Lettere støvet
Svarer til Mel Kornet perle Sukker

Eksponering (miljø)
Ikke let bionedbrydeligt og potentiale for bioakkumulerng (log Kow >3)

Anvendelse/mængde
Mængde 10-100 tons - forbrugeres eller professionel slutanvendelse

Konklusion
Positiv indikation på risiko og (potentiale for eksponering af mennesker eller miljø) og 
anvendelse/mængde = tidligere registrering

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 1115
Bilag VI, afsnit 2 a (nyt)

På det trin, der svarer til dette bilag, skal 
registranten indsende forslag til og tidsplan 
for opfyldelse af informationskravene i 
dette bilag i henhold til artikel 11, stk. 1, 
litra b), hvor dette omfatter forsøg med 
hvirveldyr.  
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Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslagene til betragtning 47, artikel 11, stk. 1, og bilag I. Med 
henblik på at forhindre dyreforsøg og reducere industriens omkostninger, og idet oplysninger 
fra dyreforsøg kun bør afkræves, hvis det er nødvendigt for sikkerhedsvurderingen af et stof, 
bør der også indgives forslag om forsøg med hvirveldyr med henblik på tilvejebringelse af de 
oplysninger, der er anført i bilag VI.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1116
Bilag VI, punkt 6, underpunkt 6.1-6.4

6.1. Hudirritation udgår
6.2. Øjenirritation udgår
6.4. Mutagenicitet udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er det første i en række ændringsforslag, hvor informationskravene for 10-100 tons 
specificeres. Ifølge disse skal virksomheder tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige 
for passende styring af risiciene for menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af deres stoffer, og i en situation, hvor kravene i Kommissionens forslag 
sandsynligvis vil være for omstændelige.

Samtidig vil disse ændringsforslag reducere kravene for mængder på 10-100 tons, hvor
risikoen for, at stofferne bliver trukket tilbage sandsynligvis vil være for høj, hvilket vil få 
negative følger for downstream-brugerne, navnlig SMV'erne. Derfor betyder disse 
ændringsforslag, at en vigtig innovationsmulighed bevares, idet de nedsætter risikoen for, at 
stoffer trækkes tilbage, hvilket medfører store omkostninger til omformulering.

Det foreslås, at bilag VI, som omfatter oplysninger, der ligger ud over de oplysninger, der 
kræves i bilag V, bliver begrænset til at omfatte oplysninger om akut toksicitet og 
bionedbrydelighed. De andre informationskrav i bilag VI i Kommissionens forslag flyttes til 
bilag VII, nemlig kravene til stoffer i større mængder (100 tons og derover).
Disse ændringsforslag bør ses i sammenhæng med den strategi, der foreslås for stoffer i en 
mængde på 1-10 tons, hvor der foreslås specifikke ordninger, og for stoffer i en mængde på 
over 100 tons, hvor der ikke foreslås nogen lempeligere datakrav, med det overordnede mål 
at sikre bæredygtig udvikling. 

Det første ændringsforslag fokuserer på de oplysninger, der er vigtigst for udviklingen af 
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passende risikostyringsforanstaltninger, samtidig med at den betydelige risiko for 
tilbagetrækning for stoffer i en mængde på 10-100 tons, som Kommissionens forslag 
afstedkommer, fjernes. Ifølge dette ændringsforslag flyttes informationskravene i punkt 6.1-
6.4 dermed til bilag VII.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1117
BILAG VI, punkt 6, underpunkt 6.1

6.1. Hudirritation 6.1. Hudirritation
6.1.1. In vivo-hudirritation 6.1.1. In vivo-hudirritation (klinisk 

hudplastertest på frivillige)
6.1.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

6.1.1. Undersøgelsen udføres ikke, hvis:

– stoffet er ætsende – stoffet er ætsende

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

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

– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

– stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.

– stoffet er meget giftigt ved kontakt 
med huden

– stoffet er meget giftigt ved kontakt 
med huden

– undersøgelsen af akut dermal 
toksicitet ikke viser hudirritation op til 
grænsedosis (2000 mg/kg legemsvægt)

– stoffet er positivt i in vitro-
mutagenicitets-/gentoksicitetstest

– de data, som foreligger fra det i bilag 
V, punkt 6.1, foreskrevne 
undersøgelsesprogram, er tilstrækkelige til at 
klassificere stoffet som hudætsende eller 
hudirriterende.

– de data, som foreligger fra det i bilag 
V, punkt 6.1, foreskrevne 
undersøgelsesprogram, er tilstrækkelige til at 
klassificere stoffet som ikke irriterende.

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.  
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
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stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1118
Bilag VI, punkt 6, underpunkt 6.2

6.2. Øjenirritation udgår

Or. en

Begrundelse

Denne test er ikke valideret efter moderne standarder. Undersøgelser, der viser testens 
videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede alternative strategi, er beskrevet i 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se www.reachnonanimaltests.org). Eftersom 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt, bør 
toksicitetstest med gentagen dosering på dyr ikke anvendes. Formålet hermed kan opfyldes 
gennem teststrategien for øjenirritation i punkt 6.2 i bilag V.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1119
Bilag VI, punkt 6, underpunkt 6.4.3

6.4.3 In vitro-genmutationsundersøgelse i 
pattedyrceller, hvis resultatet er negativt i 
bilag V, punkt 6.4.1. og bilag VI, 6.4.2.

6.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i 
pattedyrceller, hvis resultatet er negativt i 
bilag V, punkt 6.4.1. og 6.4.1.a.

6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en 
pålidelig in vivo-genmutationsundersøgelse i 
pattedyr

6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en 
pålidelig in vivo-genmutationsundersøgelse i 
pattedyr

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget af samme forfattere om tilføjelse af in vitro-
cytogenicitetsundersøgelser i pattedyrceller til bilag V.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1120
Bilag VI, punkt 6, underpunkt 6.4.4

6.4. Hvis blot én af 
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, må in vivo
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4 Et positivt resultat i en af in vitro-
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI kan bekræftes ved at udføre en ny 
in vitro-test for at bekræfte den sandsynlige 
mekanisme og/eller ved at gentage 
undersøgelsen under anvendelse af en 
passende eksogen metabolisme (f.eks. 
humane mikrosomale enzymer).

Or. en

Begrundelse

Yderligere mutagenicitetsundersøgelser bør begrænses til in vitro-
mutagenicitetsundersøgelser.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1121
BILAG VI, punkt 6, underpunkt 6.5

6.5. Akut toksicitet udgår

Or. en

Begrundelse

Dette informationskrav findes nu i bilag V, hvorfor det kan slettes her. (ændringsforslaget 
skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 4)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1122
BILAG VI, punkt 6, kolonne 1, underpunkt 6.5

6.5. Akut toksicitet 6.5. Akut toksicitet

Undersøgelsen skal udføres for en 
eksponeringsvej, fortrinsvis ad oral vej, 
medmindre registranten mener, at en 
anden eksponeringsvej er mere 
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hensigtsmæssig.
For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal der gives 
oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.5.2).

For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal der gives 
oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.5.2).

For andre stoffer end gasser skal 
oplysningerne under punkt 6.5.1.-6.5.3. 
gives for mindst to indgiftsveje, af hvilke 
den ene skal være oral. 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.

For andre stoffer end gasser i en mængde på 
100 tons eller derover pr. år pr. producent 
eller importør skal oplysningerne under 
punkt 6.5.1.-6.5.3. gives for mindst to 
indgiftsveje, af hvilke den ene skal være 
oral. 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

Den risiko for tilbagetrækning af stoffer i en mængde på 10-100 tons, som Kommissionens 
forslag afstedkommer, betyder, at informationskravet skal lempes. Derfor fokuseres der i dette 
ændringsforslag på de oplysninger, der er vigtigst for udviklingen af passende 
risikostyringsforanstaltninger, hvilket sikrer menneskers sundhed og miljøet. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1123
BILAG VI, punkt 6, underpunkt 6.6.-6.8

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering udgår
6.7. Reproduktionstoksicitet udgår
6.8. Toksikokinetik udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fokuserer på de oplysninger, der er vigtigst for udviklingen af 
passende risikostyringsforanstaltninger, samtidig med at den betydelige risiko for 
tilbagetrækning for stoffer i en mængde på 10-100 tons, som Kommissionens forslag 
afstedkommer, fjernes. Ifølge dette ændringsforslag flyttes informationskravene i punkt 6.6-
6.8 dermed til bilag VII.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1124
BILAG VI, punkt 6, kolonne 1 og kolonne 2, underpunkt 6.6

KOLONNE 1 KOLONNE 1
6.6. Toksicitet ved gentagen dosering 6.6. Organspecifik toksicitet

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering (28 dage), én dyreart, 
hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker.

6.6.1. Elektronisk fysiologisk biokinetisk 
model til estimering af den sandsynlige 
organ- og vævsfordeling in vivo. 

6.6.2.   Målrettede in vitro-assay med 
passende humane cellelinjer (f.eks. lever, 
nyre, hjerne osv.)
6.6.3.   In vitro-metabolismeundersøgelser 
med humane mikrosomale enzymer eller 
cellelinjer

KOLONNE 2 KOLONNE 2

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 
dage) behøver ikke udføres, hvis:

6.6.1. De organspecifikke 
toksicitetsundersøgelser behøver ikke 
udføres, hvis:

- der foreligger en pålidelig subkronisk (90 
dage) eller kronisk toksicitetsundersøgelse, 
forudsat at der er anvendt en 
hensigtsmæssig dyreart og indgiftsvej

- der allerede foreligger pålidelige data om 
subakut (28 dage) eller subkronisk (90 
dage) eller kronisk toksicitet

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

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

- relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes.

- relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes.

Passende indgiftsvej vælges på følgende 
grundlag:
Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:
1) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse; og
2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
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omfang; og
(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
– der iagttages systemiske virkninger 
eller andre tegn på absorption i hud-
og/eller øjenirritationsundersøgelser
– in vitro-undersøgelser tyder på 
betydelig dermal absorption
– der er registreret betydelig akut 
dermal toksicitet eller dermal penetration 
for strukturelt beslægtede stoffer.
Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er 
sandsynlig pga. dets molekylvægt (MW > 
800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow < -1 eller > 4).
Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:
(1) eksponering af mennesker ved 
indånding må forventes at ville finde sted; 
og
(2) en af følgende betingelser er opfyldt:
– - stoffets damptryk er over 10-2 Pa 
ved 20°C
– stoffet er pulverformigt og 
indeholder over 1 % w/w partikler med en 
middel aerodynamisk partikeldiameter 
(MMAD) på under 100 μm
– stoffet vil blive anvendt på en måde, 
der frembringer aerosoler, partikler eller 
dråber i det inhalerbare størrelsesområde 
(> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 
μm). Er der ingen kontraindikationer, bør 
orale indgift foretrækkes.
Den subkroniske toksicitetsundersøgelse 
(90 dage) (bilag VII, 6.6.2) skal foreslås af 
registranten, hvis:
– hyppigheden og varigheden af 
eksponering af mennesker tilsiger, at en 



(Ekstern oversættelse)

AM\565939DA.doc 63/93 PE 357.826v01-00

DA

længerevarende undersøgelse er påkrævet, 
og en af følgende betingelser er opfyldt:
– andre foreliggende data viser, at 
stoffet kan have en farlig egenskab, der 
ikke kan afsløres i en 
korttidstoksicitetsundersøgelse
– 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 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis:
– der ikke kan fastlægges en NOAEL-
værdi på grundlag af 28-dages 
undersøgelsen, medmindre dette skyldes, at 
der ikke er iagttaget toksiske virkninger
– de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger)
– der er tegn på en virkning, som på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
ikke kan karakteriseres fyldestgørende med 
hensyn til toksikologiske egenskaber 
og/eller risiko; i sådanne tilfælde kan det 
også være mere hensigtsmæssigt at udføre 
særlige toksikologiske undersøgelser, 
tilrettelagt med henblik på sådanne 
virkninger (f.eks. immunotoksicitet, 
neurotoksicitet)
– den eksponeringsvej, der er anvendt 
i den første undersøgelse med gentagen 
dosering, var uhensigtsmæssig i forhold til 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, og der kan ikke ekstrapoleres 
mellem de pågældende eksponeringsveje
– der er særlige betænkeligheder 
vedrørende eksponeringen (f.eks. at stoffet 
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anvendelse i forbrugerprodukter fører til et 
eksponeringsniveau tæt på den dosis, hvor 
toksisk virkning på mennesker kan 
forventes)
– 28 dages undersøgelsen ikke har 
vist de samme virkninger som dem, der er 
påvist i klart strukturelt beslægtede stoffer.

Or. en-{}-

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.  Det nye 
dyreforsøg er ikke valideret efter moderne standarder. Anvendelse af ikke-validerede 
dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. Undersøgelser, der viser testens 
videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede alternative strategi, er beskrevet i 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se www.reachnonanimaltests.org). Alternativet 
er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der stadig hersker usikkerhed om et stofs 
egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1125
BILAG VI, punkt 6, kolonne 1 og kolonne 2, underpunkt 6.7

KOLONNE 1 KOLONNE 1

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Reproduktionstoksicitet
6.7.1. Screening for reproduktions- og
udviklingstoksicitet, én dyreart (OECD 
421), hvis de foreliggende oplysninger om 
strukturelt beslægtede stoffer, fra (Q)SAR 
eller fra in vitro-metoder ikke giver 
anledning til at tro, at stoffet kan være 
udviklingstoksisk.

6.7.1.   Screening for reproduktions- og 
udviklingstoksicitet under anvendelse af 
elektronisk ekspertsystem-/(Q)SAR-
modellering

6.7.1a. Test for fostertoksicitet under 
anvendelse af ECVAM-valideret 
fosterstamscelletest

6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, 
idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej 
vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag X B, 
punkt 31, eller OECD 414).

6.7.2. In vitro-metabolismeundersøgelser 
med humane mikrosomale enzymer eller 
cellelinjer
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KOLONNE 2 KOLONNE 2
6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, 
hvis:

6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, 
hvis:

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

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

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

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

- der er tegn på, at stoffet opsamles i 
dyrs eller menneskers væv (f.eks. brystvæv 
eller kropsfedt), og passende 
risikostyringsforanstaltninger er iværksat

– - relevant menneskelig eksponering 
kan udelukkes.

– - relevant menneskelig eksponering 
kan udelukkes.

6.7.1. Et positivt screeningsresultat skal på 
dette niveau bekræftes med en 
udviklingstoksicitetsundersøgelse i én 
dyreart, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag VI, 
punkt 6.7.2).

6.7.1. Under hensyntagen til resultaterne af 
in vitro-metabolismeundersøgelser skal et 
positivt resultat i en fosterstamcelletest 
betragtes som tilstrækkeligt bevis for 
fostertoksicitet med henblik på 
klassificering af et kemikalie som et 
potentielt reproduktionstoksisk stof.

6.7.2. Undersøgelsen skal indledningsvis 
udføres i én dyreart. Afgørelsen af, om der 
skal udføres en undersøgelse i endnu en 
dyreart, bør baseres på resultatet af den 
første undersøgelse.

6.7.2. Under hensyntagen til resultaterne af
in vitro-metabolismeundersøgelser skal 
negative resultater i både 
fosterstamcelletest og ekspertsystem-
/(Q)SAR-modellering betragtes som tegn 
på, at et kemikalie sandsynligvis ikke er et 
reproduktionstoksisk stof. Dette kan 
bekræftes ved hjælp af yderligere 
mekanistiske in vitro-undersøgelser.

Reproduktionstoksicitetsundersøgelsen i to 
generationer (bilag VII, punkt 6.7.3) skal 
foreslås af registranten, hvis en 
toksicitetsundersøgelse med gentagen 
dosering (90 dage) tyder på potentielt 
reproduktionstoksiske egenskaber (f.eks. 
histopatologiske påvirkning af gonader), 
eller hvis stoffet er nært strukturelt 
beslægtet med et kendt 
reproduktionstoksisk stof.

Or. en
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Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr. 
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt.
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1126
BILAG VI, punkt 6, kolonne 1 og kolonne 2, underpunkt 6.7.2

6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, 
idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej 
vælges efter den forventede eksponeringsvej 
for mennesker (bilag X B, punkt 31, eller 
OECD 414).

6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, 
idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej 
vælges efter den forventede eksponeringsvej 
for mennesker (bilag X B, punkt 31, eller 
OECD 414),

og/eller (afhængigt af resultatet af 
screeningstesten)
6.7.3. Reproduktionstoksicitetsundersøgelse 
i to generationer, én dyreart, hun- og 
handyr, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, hvis 28-
dages eller 90-dages undersøgelsen viser 
negative virkninger på 
forplantningsorganer eller -væv.

Or. de

Begrundelse

Der findes nu en screeningstest (OECD 421, ikke i bilag V i direktiv 67/548/EØF) som det 
første trin til verificering af reproduktionstoksicitet. Det anbefales, at der i det mindste 
udføres en undersøgelse af nedsættelse af fertiliteten i tillæg til 
udviklingstoksicitetsundersøgelsen som del af den udvidede teststrategi, afhængigt af typen af 
positive resultater af screeningstesten. Vi mener, at det ville være bedre at opretholde den 
eksisterende teststrategi i henhold til den tekniske vejledning, da denne har vist sit værd.



(Ekstern oversættelse)

AM\565939DA.doc 67/93 PE 357.826v01-00

DA

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1127
BILAG VI, punkt 7, underpunkt 7.1, 7.22 og 7.3

7.1 Giftighed for vandmiljøet udgår
7.22 Abiotisk udgår
7.3 Skæbne og opførsel i miljøet udgår

Or. en

Begrundelse

Den risiko for tilbagetrækning af stoffer i en mængde på 10-100 tons, som Kommissionens 
forslag afstedkommer, betyder, at informationskravet skal lempes. Ifølge dette 
ændringsforslag flyttes informationskravene i punkt 7.1, 7.2.2 og 7.3 dermed til bilag VII. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1128
Bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.1.3

KOLONNE 1 KOLONNE 1

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

7.1.3. Screening for korttidstoksicitet i fisk 
under anvendelse af TETRATOX og/eller 
fiskeægtesten DarT.

KOLONNE 2 KOLONNE 2
7.1.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

7.1.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

– stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)

– stoffet ikke forventes at ville trænge 
gennem biologiske membraner (MW > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å)

– stoffet ikke forventes at ville trænge 
gennem biologiske membraner (MW > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å)

– der foreligger en 
langtidstoksicitetsundersøgelse.

– den målte eller anslåede 
fordelingskoefficient (log Kow) er < 4
– der allerede foreligger data om 
korttids- eller langtidstoksicitet i fisk.

Langtidsundersøgelsen af akvatisk 
toksicitet i fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal 
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foreslås af registranten eller kan kræves af 
den kompetente myndighed i den 
evaluerende medlemsstat i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44, hvis sammenholdelse 
af (den forventede) eksponering af miljøet 
med resultaterne af korttidsdata for 
akvatisk toksicitet viser behov for yderligere 
undersøgelse af virkningerne på akvatiske 
organismer.
Langtidsundersøgelsen for akvatisk 
toksicitet i fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal 
overvejes, hvis stoffet er tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 1 mg/l).

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.  
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1129
Bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.1.4

7.1.4. Testning for hæmning af respiration i 
aktiveret slam, medmindre der er ringe 
sandsynlighed for udslip til 
spildevandsbehandlingsanlæg 

7.1.4. Testning for hæmning af respiration i 
aktiveret slam, medmindre der er ringe 
sandsynlighed for udslip til 
spildevandsbehandlingsanlæg 

Undersøgelsen kan erstattes af en 
nitrifikationshæmningstest, hvis de 
foreliggende data viser, at stoffet må 
forventes at hæmme mikroorganismers 
vækst eller funktioner.

Undersøgelsen bør suppleres med en 
nitrifikationshæmningstest, hvis de 
foreliggende data viser, at stoffet må 
forventes at hæmme mikroorganismers 
vækst eller funktioner.

Or. de
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Begrundelse

Hvis stoffet hæmmer bakterievækst, bør der udføres en nitrifikationshæmningstest i tillæg til 
undersøgelsen, og ikke, som det foreslås, i stedet for den.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1130
Bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.2

7.2. Nedbrydning udgår

Or. en

Begrundelse

Dette informationskrav findes nu i bilag V, hvorfor det kan slettes her. (ændringsforslaget 
skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 4)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1131
BILAG VI, punkt 7, underpunkt 7.2 a (nyt)

KOLONNE 1 KOLONNE 2

Økotoksikologiske oplysninger
7.2.a Nedbrydning
Yderligere nedbrydningsforsøg skal 
foreslås af registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I 
tyder på, at yderligere undersøgelse af 
stoffets nedbrydning er nødvendig. Valget 
af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) 
afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.
7.2.a.1. Biotisk
I nedenstående tilfælde skal de i punkt 
7.2.1.3 og 7.2.1.4 nævnte oplysninger 
desuden foreslås af registranten, eller de 
kan kræves af den kompetente myndighed i 
den evaluerende medlemsstat i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44.
7.2.a.1.2. Simuleringstest af endelig 
nedbrydning i overfladevand

7.2.a.1.2. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
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- vandopløseligheden er under 10 μg/l
- stoffet er let bionedbrydeligt

7.2.a 1.3. Jordsimuleringstest (for 
stoffer med stort potentiale for adsorption 
til jord)

7.2.a.1.3. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
- stoffet er let bionedbrydeligt
- direkte eller indirekte eksponering af jord 
er usandsynlig.

7.2.a.1.4. Sedimentsimuleringstest (for 
stoffer med stort potentiale for adsorption 
til sediment)

7.2.a.1.4. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
- stoffet er let bionedbrydeligt
- direkte eller indirekte eksponering af jord 
er usandsynlig.

7.2.a.3. Identifikation af 
nedbrydningsprodukter

7.2.a.3. Medmindre stoffet er let 
bionedbrydeligt
Yderligere forsøg skal foreslås af 
registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I 
viser, at yderligere undersøgelse af stoffets 
skæbne og opførsel er nødvendig. Valget af 
hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) 
afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

Or. en

(Tekst hentet fra bilag VII - underpunkt 7.2.1)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag flyttes nedbrydningsundersøgelserne i punkt 7.2 i bilag VII til 
bilag VI. Data om bionedbrydelighed og abiotisk nedbrydelighed er nødvendige for at kunne 
udføre en passende sikkerhedsvurdering for ethvert kemikalie, der kan frigives i miljøet. 
Sådanne undersøgelser bør derfor også anvendes for stoffer fra 10 tons.

Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal det tilsvarende afsnit i bilag VII slettes.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1132
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.1-6.4
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6.1. Hudirritation
6.1.1. In vivo-hudirritation
6.1.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er ætsende
- stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)
- stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur
stoffet er meget giftigt ved kontakt med huden
- undersøgelsen af akut dermal toksicitet ikke viser hudirritation op til grænsedosis (2000 
mg/kg legemsvægt)
- de data, som foreligger fra det i bilag V, punkt 6.1, foreskrevne undersøgelsesprogram, er 
tilstrækkelige til at klassificere stoffet som hudætsende eller hudirriterende.
6.2. Øjenirritation
6.2.1. In vivo-øjenirritation
6.2.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er ætsende
- stoffet er stærkt surt (pH < 2,0) eller basisk (pH > 11,5)
- stoffet er brændbart i luft ved rumtemperatur
- stoffet er klassificeret som irriterende ved kontakt med huden, og forudsat at registranten 
klassificerer stoffet som øjenirriterende
- de data, som foreligger fra det i bilag V, punkt 6.2, foreskrevne undersøgelsesprogram, er 
tilstrækkelige til at klassificere stoffet som øjenirriterende.
6.4. Mutagenicitet
6.4.2. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse i pattedyrceller
6.4.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres:
- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en in vivo cytogenicitetstest, eller
- stoffet vides at være et carcinogen af kategori 1 eller 2.
6.4.3. In vitro-genmutationsundersøgelse i pattedyrceller, hvis resultatet er negativt i bilag 
V, punkt 6.4.1. og bilag VI, 6.4.2.
6.4.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis der foreligger tilstrækkelige data fra en 
pålidelig in vivo-genmutationsundersøgelse i pattedyr
6.4. Hvis blot én af mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V eller VI giver positivt resultat, 
må in vivo mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

Or. en
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(Tekst hentet fra bilag VI, nuværende kolonne 2 og række 6.4 uændret)

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag 
VI).

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1133
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.4.

6.4. Hvis en af 
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, og der ikke 
foreligger resultater af en hensigtsmæssig 
in vivo-undersøgelse, skal registranten 
foreslå en passende in vivo-
mutagenicitetsundersøgelse.
Hvis blot én af de foreliggende in vivo-
undersøgelser har givet positivt resultat, 
skal der foreslås passende yderligere in 
vivo-undersøgelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der findes ingen in vivo-mutagenicitetsundersøgelser, der er valideret efter de moderne 
standarder. Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den 
foreslåede alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk 
og videnskabeligt uacceptabelt, bør in vivo-mutagenicitetstest ikke anvendes. Hvis testene i 
bilag V eller VI giver positivt resultat, bør der udføres yderligere in vitro-undersøgelser, som 
det allerede er foreslået i ændringsforslaget til punkt 6.4 i bilag VI.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar Roth-Behrendt og 
Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1134
Bilag VII, punkt 7, underpunkt 6.4.

6.4. Hvis en af 
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, og der ikke 
foreligger resultater af en hensigtsmæssig in 
vivo-undersøgelse, skal registranten foreslå 
en passende in vivo-
mutagenicitetsundersøgelse.
Hvis blot én af de foreliggende in vivo-
undersøgelser har givet positivt resultat, skal 
der foreslås passende yderligere in vivo-
undersøgelser.

Hvis en af mutagenicitetsundersøgelserne i 
bilag V eller ovennævnte test giver positivt 
resultat, og der ikke foreligger resultater af 
en hensigtsmæssig in vivo-undersøgelse, 
skal registranten foreslå en passende in vivo-
mutagenicitetsundersøgelse.

Hvis blot én af de foreliggende in vivo-
undersøgelser har givet positivt resultat, skal 
der foreslås passende yderligere in vivo-
undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. I forbindelse med mutagenicitet sikres det, at et positivt resultat i en in vitro-
undersøgelse vil blive undersøgt yderligere. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag 
VI).

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1135
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.6.

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering udgår

Or. en

Begrundelse

Toksicitetstest med gentagen dosering er ikke valideret efter moderne standarder. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
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www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk 
og videnskabeligt uacceptabelt, bør toksicitetstest med gentagen dosering på dyr ikke 
anvendes. Formålet hermed kan opfyldes med den foreslåede organspecifikke teststrategi, der 
skal erstatte toksicitetstest med gentagen dosering, i punkt 6.6 i bilag VI.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1136
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.6.

Kommissionens forslag

6.6. Toksicitet ved gentagen 
dosering
6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse 
med gentagen dosering (28 dage), én 
dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, medmindre undersøgelsen 
allerede er forelagt i henhold til kravene i 
bilag VI, eller der foreslås undersøgelser 
i henhold til punkt 6.6.2.  I så fald finder 
punkt 3 i bilag IX ikke anvendelse.

6.6.2. Subkronisk 
toksicitetsundersøgelse (90 dage), én 
dyreart (gnaver), hun- og handyr, idet 
den mest hensigtsmæssige indgiftsvej 
vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker.

6.6.2. Den subkroniske 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
- der foreligger en pålidelig kronisk
toksicitetsundersøgelse, forudsat at der er anvendt 
en hensigtsmæssig dyreart og indgiftsvej

- stoffet er ureaktivt, uopløseligt eller ikke-
inhalerbart, og der ikke er tegn på absorption 
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eller på toksicitet i en 28 dages “grænsetest”, 
navnlig når der i forbindelse med et sådant 
mønster er tale om begrænset eksponering af 
mennesker.

Passende indgiftsvej vælges på følgende 
grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

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

(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og

(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

- der iagttages systemiske virkninger eller andre 
tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser
- in vitro-undersøgelser tyder på betydelig dermal 
absorption
der er registreret betydelig akut dermal toksicitet 
eller dermal penetration for strukturelt beslægtede 
stoffer.

Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er sandsynlig pga. 
dets molekylvægt (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow < -1 eller > 4).

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:
(1) eksponering af mennesker ved indånding må 
forventes at ville finde sted; og
(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

- stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C
- stoffet er pulverformigt og indeholder over 1 % 
w/w partikler med en middel aerodynamisk 
partikeldiameter (MMAD) på under 100 μm
- stoffet vil blive anvendt på en måde, der 
frembringer aerosoler, partikler eller dråber i det 
inhalerbare størrelsesområde (> 1 % w/w partikler 
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med MMAD < 100 μm). Er der ingen 
kontraindikationer, bør oral indgift foretrækkes.

Yderligere undersøgelser skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis:

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

- de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære virkninger)

- der er tegn på en virkning, som på grundlag af 
de foreliggende oplysninger ikke kan 
karakteriseres fyldestgørende med hensyn til 
toksikologiske egenskaber og/eller risiko; i 
sådanne tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske 
undersøgelser, tilrettelagt med henblik på sådanne 
virkninger (f.eks. immunotoksicitet, 
neurotoksicitet)

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

Ændringsforslag

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse 
med gentagen dosering (28 dage), én 
dyreart, hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, medmindre undersøgelsen 
allerede er forelagt i henhold til kravene i 
bilag VI, eller der foreslås undersøgelser 
i henhold til punkt 6.6.2.  I så fald finder 
punkt 3 i bilag IX ikke anvendelse.

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 dage) 
behøver ikke udføres, hvis:
– - der foreligger en pålidelig subkronisk (90 

dage) eller kronisk toksicitetsundersøgelse, 
forudsat at der er anvendt en hensigtsmæssig 
dyreart og indgiftsvej

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

– - relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes.

Passende indgiftsvej vælges på følgende 
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grundlag:

Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

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

(2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og

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

- in vitro-undersøgelser tyder på betydelig dermal 
absorption

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

Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er sandsynlig pga. 
dets molekylvægt (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow < -1 eller > 4).

Inhalationstest er hensigtsmæssig, hvis:
(1) eksponering af mennesker ved indånding må 
forventes at ville finde sted; og

(2) en af følgende betingelser er opfyldt:

- stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C
- stoffet er pulverformigt og indeholder over 1 % 
w/w partikler med en middel aerodynamisk 
partikeldiameter (MMAD) på under 100 μm

- stoffet vil blive anvendt på en måde, der 
frembringer aerosoler, partikler eller dråber i det 
inhalerbare størrelsesområde (> 1 % w/w partikler 
med MMAD < 100 μm). Er der ingen 
kontraindikationer, bør oral indgift foretrækkes.

Den subkroniske toksicitetsundersøgelse (90 
dage) (bilag VII, 6.6.2) skal foreslås af 
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registranten, hvis:
- hyppigheden og varigheden af eksponering af 
mennesker tilsiger, at en længerevarende 
undersøgelse er påkrævet, og en af følgende 
betingelser er opfyldt:
- andre foreliggende data viser, at stoffet kan 
have en farlig egenskab, der ikke kan afsløres i 
en korttidstoksicitetsundersøgelse
- 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 
registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis:
- der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi på 
grundlag af 28-dages undersøgelsen, medmindre 
dette skyldes, at der ikke er iagttaget toksiske 
virkninger
- de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære virkninger)
- der er tegn på en virkning, som på grundlag af 
de foreliggende oplysninger ikke kan 
karakteriseres fyldestgørende med hensyn til 
toksikologiske egenskaber og/eller risiko; i 
sådanne tilfælde kan det også være mere 
hensigtsmæssigt at udføre særlige toksikologiske 
undersøgelser, tilrettelagt med henblik på sådanne 
virkninger (f.eks. immunotoksicitet, 
neurotoksicitet)

- den eksponeringsvej, der er anvendt i den 
første undersøgelse med gentagen dosering, var 
uhensigtsmæssig i forhold til den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, og der kan ikke 
ekstrapoleres mellem de pågældende 
eksponeringsveje
- der er særlige betænkeligheder vedrørende 
eksponeringen (f.eks. at stoffet anvendelse i 
forbrugerprodukter fører til et eksponeringsniveau 
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tæt på den dosis, hvor toksisk virkning på 
mennesker kan forventes)

- 28 dages undersøgelsen ikke har vist de samme 
virkninger som dem, der er påvist i klart 
strukturelt beslægtede stoffer.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag VI, punkt 6.1-6.4).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1137
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.7.

Kommissionens tekst

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:

- stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, 
og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger
- stoffet vides at være mutagent over for bakterier, 
og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

6.7.2.
Udviklingstoksicitetsundersøgels

e, én dyreart, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker (bilag X B, punkt 31 eller 
OECD 414), medmindre sådanne 
undersøgelser allerede er forelagt efter 
kravene i bilag VI.

6.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis udføres i 
én dyreart. Afgørelsen af, om der skal udføres en 
undersøgelse i endnu en dyreart, bør baseres på 
resultatet af den første undersøgelse.

6.7.3.
Reproduktionstoksicitetsundersø

gelse i to generationer, én dyreart, hun-
og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
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mennesker, hvis 28-dages eller 90-dages 
undersøgelsen viser negative virkninger 
på forplantningsorganer eller -væv.

Ændringsforslag

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, 
og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

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

6.7.1. Screening for reproduktions- og 
udviklingstoksicitet, én dyreart (OECD 
421), hvis de foreliggende oplysninger 
om strukturelt beslægtede stoffer, fra 
(Q)SAR eller fra in vitro-metoder ikke 
giver anledning til at tro, at stoffet kan 
være udviklingstoksisk.

6.7.1. Et positivt screeningsresultat skal på dette 
niveau bekræftes med en 
udviklingstoksicitetsundersøgelse i én dyreart, 
idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej vælges 
efter den forventede eksponeringsvej for 
mennesker (bilag VI, punkt 6.7.2).

6.7.2.
Udviklingstoksicitetsundersøgels

e, én dyreart, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker (bilag X B, punkt 31 eller 
OECD 414), medmindre sådanne 
undersøgelser allerede er forelagt efter 
kravene i bilag VI.

6.7.2. Undersøgelsen skal indledningsvis udføres i 
én dyreart. Afgørelsen af, om der skal udføres en 
undersøgelse i endnu en dyreart, bør baseres på 
resultatet af den første undersøgelse.

Reproduktionstoksicitetsundersøgelsen i to 
generationer (6.7.3.) skal foreslås af 
registranten, hvis en toksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering (90 dage) tyder på potentielt 
reproduktionstoksiske egenskaber (f.eks. 
histopatologiske påvirkning af gonader), eller 
hvis stoffet er nært strukturelt beslægtet med et 
kendt reproduktionstoksisk stof.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag VI, punkt 6.1-6.4).

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1138
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.7.

Kommissionens tekst

6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, 
og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

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

6.7.2.
Udviklingstoksicitetsundersøgels

e, én dyreart, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker (bilag X B, punkt 31 eller 
OECD 414), medmindre sådanne 
undersøgelser allerede er forelagt efter 
kravene i bilag VI.

6.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis udføres 
i én dyreart. Afgørelsen af, om der skal udføres 
en undersøgelse i endnu en dyreart, bør baseres 
på resultatet af den første undersøgelse.

6.7.3.
Reproduktionstoksicitetsundersø

gelse i to generationer, én dyreart, hun-
og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, hvis 28-dages eller 90-dages 
undersøgelsen viser negative virkninger 
på forplantningsorganer eller -væv.

Ændringsforslag
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6.7. Reproduktionstoksicitet 6.7. Undersøgelserne behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet vides at være et genotoksisk carcinogen, 
og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger

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

- der er tegn på, at stoffet opsamles i dyrs eller 
menneskers væv (f.eks. brystvæv eller kropsfedt), 
og passende risikostyringsforanstaltninger er 
iværksat.

6.7.2. Mekaniske in vitro-undersøgelser 
til vurdering af kemikaliets virkning på:
(i) Steroidhormonsyntese (f.eks. H295R-
cellelinje)
(ii) Humane sædcellers levedygtighed, 
motilitet, morfologi og biokemi 
(iii) Sertoliceller i kultur
(iv)Ovariale follikelceller i kultur 
(v) Andre valide in vitro- eller in silico-
metoder

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1139

BILAG VII, punkt 6, underpunkt 6.7 a (nyt)

Ændringsforslag

6.7a Toksikokinetik

6.7a.1. Evaluering af stoffets 
toksikokinetiske opførsel, i det omfang 
den kan udledes af de relevante 
foreliggende oplysninger

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1140
Bilag VII, punkt 6, underpunkt 6.7 a. (nyt)

Ændringsforslag

6.7a. Toksikokinetik

6.7a.1. Evaluering af stoffets 
toksikokinetiske opførsel ved hjælp af 
yderligere undersøgelser, herunder 
biotransformation og farmakokinetik, i 
det omfang dette er nødvendigt for at 
fastlægge den videre teststrategi og/eller 
foretage en overordnet toksikologisk 
evaluering.

Or. de
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(Identisk ændring til bilag VIII, samme forfatter)

Begrundelse

Reach-forslaget indeholder ingen krav vedrørende et stofs toksikokinetiske opførsel. 
Kendskab hertil kan i visse tilfælde være meget vigtigt for fastlæggelsen af en passende 
teststrategi, navnlig i forbindelse med CMR-stoffer i store mængder, hvorfor det anbefales, at 
der gives mulighed for at udstikke en sådan teststrategi i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1141
Bilag VII, punkt 7, underpunkt 7.1.

Kommissionens tekst

7.1. Giftighed for vandmiljøet 7.1. Langtidstoksicitetsundersøgelser skal 
foreslås af registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I tyder 
på, at yderligere undersøgelse af stoffets 
virkninger på akvatiske organismer er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.1.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse i 
Daphnia (medmindre den allerede er 
forelagt i henhold til kravene i bilag V)

7.1.5. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet ikke forventes at ville trænge gennem 
biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)
- direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk, medmindre den allerede er forelagt 
i henhold til kravene i bilag VI)

7.1.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet ikke forventes at ville trænge gennem 
biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)
- direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

Der skal gives oplysninger svarende til 
enten 7.1.6.1, 7.1.6.2 eller 7.1.6.3.

7.1.6.1 Test af toksicitet over for fisk i 
det tidlige livsstadium (FELS) (OECD 
210)
7.1.6.2 Korttidstoksicitetstest i fisk i 
embryon- og yngelstadiet (bilag X C.15 

7.1.6.1. FELS-toksicitetstest skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis stoffet har 
potentiale for bioakkumulering.
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eller OECD 212)
7.1.6.3 Fisk, opvækstforsøg, unge fisk 
(bilag X C.14 eller OECD 215)

Ændringsforslag

7.1. Giftighed for vandmiljøet

7.1.2. Undersøgelse af 
væksthæmmende virkning på alger

7.1.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
- stoffet ikke forventes at ville trænge gennem 
biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å).

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

7.1.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
- stoffet ikke forventes at ville trænge gennem 
biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)
- der foreligger en 
langtidstoksicitetsundersøgelse.

Langtidsundersøgelsen af akvatisk toksicitet i 
fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den kompetente 
myndighed i den evaluerende medlemsstat i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, hvis 
sammenholdelse af (den forventede) 
eksponering af miljøet med resultaterne af 
korttidsdata for akvatisk toksicitet viser behov 
for yderligere undersøgelse af virkningerne på 
akvatiske organismer.
Langtidsundersøgelsen for akvatisk toksicitet i 
fisk (bilag VII, punkt 7.1.6) skal overvejes, hvis 
stoffet er tungtopløseligt (vandopløselighed < 1 
mg/l).

7.1.4. Testning for hæmning af 
respiration i aktiveret slam, medmindre 
der er ringe sandsynlighed for udslip til 
spildevandsbehandlingsanlæg 

7.1.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
- stoffet findes at være let bionedbrydeligt, og de 
anvendte testkoncentrationer ligger i det 
område, der kan forventes i det vand, der kan 
tilføres til spildevandsbehandlingsanlæg.
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Undersøgelsen kan erstattes af en 
nitrifikationshæmningstest, hvis de foreliggende 
data viser, at stoffet må forventes at hæmme 
mikroorganismers vækst eller funktioner.

Or. en

(Tekst hentet fra bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.1)

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag VI, punkt 6.1-6.4).

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1142
Bilag VII, punkt 7, underpunkt 7.1.6.

7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i 
fisk, medmindre den allerede er forelagt i 
henhold til kravene i bilag VI)

udgår

Or. en

Begrundelse

Langtidstoksicitetsundersøgelser i fisk er ikke validerede efter moderne standarder. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk 
og videnskabeligt uacceptabelt, bør langtidstoksicitetsundersøgelser i fisk ikke anvendes. 
Formålet hermed kan opfyldes med den alternative test, der erstatter 
kortidstoksicitetsundersøgelsen i fisk, i punkt 7.1.3 i bilag VI.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1143
Bilag VII, punkt 7, underpunkt 7.2.1 a (nyt)

Ændringsforslag

7.2.2. Abiotisk
7.2.2.1. Hydrolyse som funktion 
af pH.

7.2.2.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
- stoffet er let bionedbrydeligt
- vandopløseligheden er under 10 μg/l.

Or. en

(Tekst hentet fra bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.2.2)

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag VI, punkt 6.1-6.4).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Jutta D. Haug

Ændringsforslag 1144
Bilag VII, punkt 7, underpunkt 7.3.

Kommissionens tekst

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

7.3.2. Biokoncentration i (én) 
akvatisk(e) art(er), fortrinsvis fisk 

7.3.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

- stoffet har ringe potentiale for bioakkumulering 
(dvs. log Kow < 3)

- stoffet ikke forventes at ville trænge gennem 
biologiske membraner (MW > 800 eller 
molekyldiameter > 15 Å)
- direkte eller indirekte eksponering af det
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

7.3.3. Yderligere undersøgelser af 
adsorption/desorption afhænger af 
resultaterne af den i bilag VI krævede 
undersøgelse.

7.3.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

- stoffet ud fra sine fysisk-kemiske egenskaber 
forventes at have ringe adsorptionspotentiale 
(f.eks. hvis dets oktanol/vand-
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fordelingskoefficient er lav), eller
- stoffet nedbrydes hurtigt.

Ændringsforslag

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

7.3.1. Screeningsundersøgelse for 
adsorption/desorption

7.3.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:
– - stoffet ud fra sine fysisk-kemiske egenskaber 

forventes at have ringe adsorptionspotentiale 
(f.eks. hvis dets oktanol/vand-
fordelingskoefficient er lav), eller

– - stoffet nedbrydes hurtigt.

Or. en

(Tekst hentet fra bilag VI, punkt 7, underpunkt 7.3)

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til bilag VI som forklaret ovenfor. Det er 
nødvendigt for at opretholde samme krav til mængder på over 100 tons som i Kommissionens 
forslag. (skal ses sammen med ændringsforslaget til bilag VI, punkt 6.1-6.4).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1145
Bilag VIII, afsnit 1

På det trin, der svarer til dette bilag, skal 
registranten indsende forslag til og tidsplan 
for opfyldelse af informationskravene i dette 
bilag i henhold til artikel 11, stk. 1, litra d).

På det trin, der svarer til dette bilag, skal 
registranten indsende forslag til og tidsplan 
for opfyldelse af informationskravene i dette 
bilag, som omfatter forsøg med hvirveldyr, i 
henhold til artikel 11, stk. 1, litra d).

Or. en

Begrundelse

Forslagene om forsøg bør kun dreje sig om kravene til forsøg med hvirveldyr. Alle andre 
informationskrav bør følge de frister, der er angivet i artikel 21.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1146
Bilag VIII, punkt 6, underpunkt 6.4

6.4. Giver blot én tidligere 
mutagenicitetsundersøgelse positivt 
resultat, skal yderligere . 
mutagenicitetsundersøgelser foreslås af 
registranten.

udgår

Or. en

Begrundelse

På dette tidspunkt bør der foreligge tilstrækkelige oplysninger til at træffe en velovervejet 
beslutning om klassificeringen og reguleringen af et stof med hensyn til dets potentielle 
mutagenicitet. Hvis testene i bilag V eller VI giver positivt resultat, bør der udføres yderligere 
in vitro-undersøgelser, som det allerede er foreslået i ændringsforslaget til punkt 6.4 i bilag 
VI.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1147
Bilag VIII, punkt 6, underpunkt 6.6.3.

6.6.3. En langtidstoksicitetsundersøgelse 
med gentagen dosering (≥ 12 måneder) kan 
foreslås af registranten eller kan kræves af 
den kompetente myndighed i den 
evaluerende medlemsstat i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44, når hyppighed og 
varighed af eksponeringen af mennesker 
tilsiger, at en længere undersøgelsesperiode 
er påkrævet, og en af følgende betingelser 
er opfyldt:

udgår

- der er i 28 dages eller 90 dages 
undersøgelsen iagttaget alvorlige eller 
svære toksiske virkninger, som giver særlig 
grund til betænkelighed, og som på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
ikke kan karakteriseres fyldestgørende med 
hensyn til toksikologiske egenskaber eller 
risiko

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

udgår

- stoffet kan have en farlig egenskab, som 
ikke kan påvises i en 90 dages 
undersøgelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Langtidstoksicitetstest med gentagen dosering er ikke valideret efter moderne standarder. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk 
og videnskabeligt uacceptabelt, bør toksicitetstest med gentagen dosering på dyr ikke 
anvendes. Formålet hermed kan opfyldes med den foreslåede organspecifikke teststrategi, der 
skal erstatte toksicitetstest med gentagen dosering, i punkt 6.6 i bilag VI.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1148
Bilag VIII, punkt 6, underpunkt 6.6.

6.6. Yderligere undersøgelser skal foreslås 
af registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis:

udgår

- de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger)

udgår

- der er tegn på en virkning, som på 
grundlag af de foreliggende oplysninger 
ikke kan karakteriseres fyldestgørende med 
hensyn til toksikologiske egenskaber 
og/eller risiko; i sådanne tilfælde kan det 
også være mere hensigtsmæssigt at udføre 
særlige toksikologiske undersøgelser, 
tilrettelagt med henblik på sådanne 
virkninger (f.eks. immunotoksicitet, 
neurotoksicitet)

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Langtidstoksicitetstest med gentagen dosering er ikke valideret efter moderne standarder. 
Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede 
alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk 
og videnskabeligt uacceptabelt, bør toksicitetstest med gentagen dosering på dyr ikke 
anvendes. Formålet hermed kan opfyldes med den foreslåede organspecifikke teststrategi, der 
skal erstatte toksicitetstest med gentagen dosering, i punkt 6.6 i bilag VI.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1149
Bilag VIII, punkt 6, underpunkt 6.7.

6.7.4.
Reproduktionstoksicitetsundersøgels

e i to generationer, én dyreart, hun- og 
handyr, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker, medmindre 
en sådan undersøgelse allerede er forelagt i 
henhold til kravene i bilag VII.

udgår

6.7.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

udgår

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

udgår

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

udgår

- stoffet har lav toksikologisk aktivitet 
(ingen tegn på toksicitet ses i nogen af de 
foreliggende undersøgelser), det ud fra 

udgår
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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.

Or. en

Begrundelse

Reproduktionstoksicitetsundersøgelser i to generationer dosering er ikke valideret efter 
moderne standarder. Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer 
den foreslåede alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (se www.reachnonanimaltests.org). Eftersom anvendelsen af ikke-validerede 
dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt, bør disse undersøgelser ikke anvendes. 
Formålet hermed kan opfyldes med den alternative teststrategi i punkt 6.7. i bilag VI.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1150
BILAG VIII, punkt 6, underpunkt 6.7 a (nyt)

6.7a Toksikokinetik
6.7a.1. Evaluering af stoffets 
toksikokinetiske opførsel ved hjælp af 
yderligere undersøgelser, herunder 
biotransformation og farmakokinetik, i det 
omfang dette er nødvendigt for at fastlægge 
den videre teststrategi og/eller foretage en 
overordnet toksikologisk evaluering.

Or. de

Begrundelse

Reach-forslaget indeholder ingen krav vedrørende et stofs toksikokinetiske opførsel. 
Kendskab hertil kan i visse tilfælde være meget vigtigt for fastlæggelsen af en passende 
teststrategi, navnlig i forbindelse med CMR-stoffer i store mængder, hvorfor det anbefales, at 
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der gives mulighed for at udstikke en sådan teststrategi i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1151
Bilag VIII, punkt 6, underpunkt 6.9

6.9. En carcinogenicitetsundersøgelse kan 
foreslås af registranten eller kan kræves af 
den kompetente myndighed i den 
evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 
39, 40 eller 44, hvis:

6.9. Carcinogenicitetsundersøgelser kan 
foreslås af registranten eller kan kræves af 
den kompetente myndighed i den 
evaluerende medlemsstat i henhold til artikel 
39, 40 eller 44, 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 3, eller undersøgelsen (-erne) med 
gentagen dosering viser, at stoffet kan 
fremkalde hyperplasi og/eller 
præneoplastiske forandringer.

- stoffet er klassificeret som mutagent af 
klasse 3, eller undersøgelsen (-erne) med 
gentagen dosering viser, at stoffet kan 
fremkalde hyperplasi og/eller 
præneoplastiske forandringer.

Undersøgelserne skal udføres trinvist og 
omfatte følgende trin:
(1) vurdering af de data, der foreligger for 
mennesker og dyr
(2) Vurdering af oplysningernes vægt 
omfattende:
(i) Data om mutagenicitet og genetisk 
toksicitet (bilag V, VII og VIII)
(ii) Elektronisk ekspertsystem-/(Q)SAR-
modellering
(iii) Celletransformationsassay

Or. en

Begrundelse

I direktiv 86/609 fastlægges det, at der ikke må udføres forsøg på dyr, hvis der på rimelig og 
praktisk måde kan benyttes en anden metode, som ikke medfører anvendelse af dyr.
Dyreforsøg er i Reach ikke valideret efter moderne standarder og bør derfor udskiftes, idet 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt. (Dagmar 
Roth-Behrendt) Undersøgelser, der viser testens videnskabelige svagheder og forklarer den 
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foreslåede alternative strategi, er beskrevet i "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se 
www.reachnonanimaltests.org). Alternativet er videnskabeligt forsvarligt. I tilfælde, hvor der 
stadig hersker usikkerhed om et stofs egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1152
Bilag VIII, punkt 7, underpunkt 7.5.

7.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse skal 
foreslås af registranten, hvis 
sammenholdelse af (den forventede) 
eksponering af miljøet med resultaterne af 
korttidstoksicitetsundersøgelse(r) viser 
behov for yderligere undersøgelser af 
virkningerne på sedimentlevende 
organismer. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.5. Langtidstoksicitetsundersøgelse skal 
foreslås af registranten, hvis 
sammenholdelse af (den forventede) 
eksponering af miljøet med resultaterne af 
korttidstoksicitetsundersøgelse(r) på landdyr
viser behov for yderligere undersøgelser af 
virkningerne på sedimentlevende 
organismer. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

Or. de

Begrundelse

Teksten indeholder en uklar henvisning til korttidstoksicitet, som der ikke er nogen krav til i 
nogen af bilagene.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 1153
Bilag VIII, punkt 7, underpunkt 7.6

7.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i fugle udgår
7.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis direkte eller indirekte eksponering af 
fugle er usandsynlig

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne test er ikke valideret efter moderne standarder. Undersøgelser, der viser testens 
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videnskabelige svagheder og forklarer den foreslåede alternative strategi, er beskrevet i 
"Non-Animal Testing Strategies for REACH" (se www.reachnonanimaltests.org). Eftersom 
anvendelsen af ikke-validerede dyreforsøg er etisk og videnskabeligt uacceptabelt, bør disse 
undersøgelser ikke anvendes. I tilfælde, hvor der stadig hersker usikkerhed om et stofs 
egenskaber, bør det underkastes kontrol.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1154
Bilag IX, punkt 3

Testning efter bilag VII og VIII kan 
undlades, afhængigt af de 
eksponeringsscenarier, der er opstillet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.
I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende 
og holdbar dokumentation.

Testning efter bilag VI til VIII kan undlades, 
afhængigt af de eksponeringsscenarier, der 
er opstillet i den kemiske sikkerhedsrapport. 
I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende 
og holdbar dokumentation.

Undersøgelser i henhold til bilag V kan 
udelades, hvis eksponeringen er ubetydelig, 
og der foreligger passende begrundelser og 
dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Formålet med Reach er ikke at generere specifikke oplysninger om alle stoffer, uanset den 
faktiske risiko, men at fokusere på de oplysninger, der er nødvendige for at kunne føre 
passende kontrol med risiciene forbundet med anvendelsen af stofferne. 

Derfor bør der heller ikke være krav om oplysninger om stoffer mellem 10 og 100 tons, hvis 
eksponeringen af mennesker eller miljø er ubetydelig.

Hvad angår stoffer under 10 tons, som agenturet efter screening har udpeget som 
prioritetsstoffer, skal der heller ikke være krav om oplysninger, hvis eksponeringen af 
mennesker eller miljø er ubetydelig. (ændringsforslag skal ses sammen med 
ændringsforslaget til artikel 5, stk. 5)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1155
Bilag XI, afsnit 1
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Formålet med dette bilag er at fastlægge, 
hvordan downstream-brugere skal vurdere 
og dokumentere, at risiciene ved de(t) 
stof(fer), de anvender, er tilstrækkeligt 
styret, når det gælder anvendelser, som ikke 
omfattes af det sikkerhedsdatablad, de har 
fået overdraget, og at andre brugere længere 
henne i forsyningskæden er i stand til at 
styre risiciene på betryggende vis. 
Vurderingen skal dække stoffets livscyklus 
fra downstream-brugeren modtager det og 
anvender det til egne formål og til de formål, 
der for hans vedkommende er udpeget 
længere nede i forsyningskæden. 
Vurderingen skal både omfatte stoffet i sig 
selv og dets anvendelse i et præparat eller en 
genstand.

Formålet med dette bilag er at fastlægge, 
hvordan downstream-brugere skal vurdere 
og dokumentere, at risiciene ved de(t) 
stof(fer), de anvender, er tilstrækkeligt 
styret, når det gælder anvendelser, som ikke 
omfattes af det sikkerhedsdatablad, de har 
fået overdraget, og at andre brugere længere 
henne i forsyningskæden er i stand til at 
styre risiciene på betryggende vis. 
Vurderingen skal dække stoffets livscyklus 
fra downstream-brugeren modtager det og 
anvender det til egne formål og til de formål 
i en mængde på 1 ton eller derover pr. år, 
der for hans vedkommende er udpeget 
længere nede i forsyningskæden. 
Vurderingen skal både omfatte stoffet i sig 
selv og dets anvendelse i et præparat eller en 
genstand.

Or. en

Begrundelse

Forbedrer funktionsdygtigheden ved at begrænse de anvendelser, der skal behandles i den 
kemiske sikkerhedsrapport, til at omfatte anvendelser i en mængde på 1 ton eller derover. 
Ifølge Kommissionens forslag skulle alle anvendelser, selv i meget små mængder, behandles.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1156
Bilag XI, trin 2, afsnit 3

Når downstream-brugeren finder, at han til 
udarbejdelse af den kemiske 
sikkerhedsrapport har behov for flere 
oplysninger end de af leverandøren 
fremlagte, skal downstream-brugeren skaffe 
sådanne oplysninger. Kan oplysningerne kun 
fremskaffes ved forsøg i hvirveldyr, 
forelægger han agenturet forslag til et 
testprogram i henhold til artikel 35. Han 
forklarer, hvorfor han anser supplerende 
oplysninger for nødvendige. Mens 

Når downstream-brugeren finder, at han til 
udarbejdelse af den kemiske 
sikkerhedsrapport har behov for flere
oplysninger end de af leverandøren 
fremlagte, skal downstream-brugeren skaffe 
sådanne oplysninger. Kan oplysningerne kun 
fremskaffes ved forsøg i hvirveldyr, 
forelægger han agenturet forslag til et 
testprogram i henhold til artikel 35. Han 
forklarer, hvorfor han anser supplerende 
oplysninger for nødvendige. I tilfælde af at 
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resultaterne af yderligere test afventes, 
registrerer han de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat.

en SMV afkræves yderligere test, skal 
sådanne test, hvis de allerede eksisterer, 
fremskaffes af agenturet eller agenturet 
skal pålægge virksomhedens medlemsstat 
at påtage sig ansvaret for udførelse af 
testene i henhold til artikel 35a. Mens 
resultaterne af yderligere test afventes, 
registrerer brugeren de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat.

Or. it

Begrundelse

Det bør overvejes at indføre en forenklet ad hoc-procedure for SMV'er gennem agenturets 
kontorer, selv i forbindelse med evalueringen af leverandørens risikovurdering.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 1157
Bilag XI, trin 2, afsnit 3

Når downstream-brugeren finder, at han til 
udarbejdelse af den kemiske 
sikkerhedsrapport har behov for flere 
oplysninger end de af leverandøren 
fremlagte, skal downstream-brugeren skaffe 
sådanne oplysninger. Kan oplysningerne kun 
fremskaffes ved forsøg i hvirveldyr, 
forelægger han agenturet forslag til et 
testprogram i henhold til artikel 35. Han 
forklarer, hvorfor han anser supplerende 
oplysninger for nødvendige. Mens 
resultaterne af yderligere test afventes, 
registrerer han de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat.

Når downstream-brugeren finder, at han til 
udarbejdelse af den kemiske 
sikkerhedsrapport har behov for flere 
oplysninger end de af leverandøren 
fremlagte, skal downstream-brugeren skaffe 
sådanne oplysninger. Kan oplysningerne kun 
fremskaffes ved forsøg i hvirveldyr, 
forelægger han agenturet forslag til et 
testprogram i henhold til artikel 35. Han 
forklarer, hvorfor han anser supplerende 
oplysninger for nødvendige. I de tilfælde 
hvor agenturet anmoder om yderligere 
oplysninger fra en downstream-bruger, 
som falder ind under definitionen på en 
SMV, skal agenturet påtage sig ansvaret 
for at fremskaffe sådanne oplysninger på 
grundlag af de eksisterende test eller 
anmode den medlemsstat, hvor 
virksomheden er etableret, om at udføre de 
nødvendige test i henhold til artikel 35a. 
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Mens resultaterne af yderligere test afventes, 
registrerer brugeren de 
risikostyringsforanstaltninger, han har 
iværksat.

Or. it

Begrundelse

SMV'er, som defineret i artikel 3, stk. 30, skal kunne benytte sig af en forenklet procedure med 
henblik på at forhindre, at disse enheder bliver unødigt bebyrdet af Reach-systemet.

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 20, og 35a.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 1158
Bilag XII a (nyt)

BILAG XIIa
KRITERIER FOR GRAD AF PERSISTENS, BIOAKKUMULERING OG 

(ØKO)TOKSICITET
Et stofs grad af persistens skal angives i henhold til følgende fire kategorier:
P1: "ikke naturligt bionedbrydeligt" og ikke hurtigt bionedbrydeligt
P2: "naturligt bionedbrydeligt", langsomt bionedbrydeligt
P3: "naturligt bionedbrydeligt", afpasset eller ufuldstændig bionedbrydelighed
P4: "let bionedbrydeligt" eller ellers hurtigt bionedbrydeligt

Et stofs bioakkumulering skal angives i henhold til følgende fem kategorier:
B1: BCF = 5000;
B2: BCF = 2000;
B3: BCF = 500;
B4: BCF = 100;
B5: BCF < 100.

Et stofs øko(toksicitet) skal angives i henhold til følgende fire kategorier:
T1: NOEC = 0.01 mg/L
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T2: NOEC = 0,1 mg/L
T3: NOEC = 1,0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Begrundelse

I bilag XIIa fastlægges betingelserne for klassificering af stoffer med hensyn til persistens, 
bioakkumulering og (øko)toksicitet. Disse betingelser fastlægger klassificeringen i forhold til, 
hvor problematisk stoffet er (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1159
Bilag XII a (nyt)

Fortegnelse over potentielle PBT- og vPvB-
stoffer
Der skal indsendes en registrering tre år 
efter ikrafttrædelsen for følgende 
indfasningsstoffer:
[fortsættelse følger]

Or. en

Begrundelse

Dette bilag skaber retssikkerhed med hensyn til, hvilke PBT- og vPvB-stoffer, der skal 
registreres på et tidligt tidspunkt. Det er nødvendigt med dette bilag, fordi registranterne 
ellers kan overtræde forordningens bestemmelser ved ikke at opfylde fristen for registrering. 
Dette kunne ske, hvis de på et senere tidspunkt, efter at have genereret oplysninger, finder ud 
af, at deres stof er et PBT- eller vPvB-stof. (ændringsforslag skal ses sammen med 
ændringsforslaget til artikel 21, stk. 1, litra c))

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1160
Bilag XIII 

BILAG XIII BILAG XIII



(Ekstern oversættelse)
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A. FORTEGNELSE OVER STOFFER, 
DER OPFYLDER KRITERIERNE FOR 
GODKENDELSE
Stoffer opført i punkt 28, 29 og 30 i bilag 
XVI.
Stoffer klassificeret som allergener, jf. 
direktiv 67/548/EØF.
Stoffer klassificeret som skadelige i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som er 
højpotente, kronisk inhalationtoksiske, T, R 
48.
Stoffer klassificeret som prioriterede farlige 
stoffer eller prioriterede farlige stoffer 
under revision i bilag X til direktiv 
2000/60/EF.

FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER 
KRÆVER GODKENDELSE

B. FORTEGNELSE OVER STOFFER, 
DER KRÆVER GODKENDELSE

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget om tilføjelse af en ny artikel 53a og med (dele af) 
ændringsforslagene til artikel 54 og 56 om tilføjelse af bilag XIII(a) og XIII(b). 

For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 
innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for 
meget problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes 
godkendt (bilag XIIIa). 

Når agenturet derefter har prioriteret stofferne, flyttes de til bilag XIIIb, hvor udløbsdatoerne 
og tidsfristerne for ansøgninger om godkendelse fastsættes.


