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KOMPROMIS-PAKKE OM REGISTRERING

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 19
Artikel 11, stk. 1, litra a
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(a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør

a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør, og som 
opfylder et krav i artikel 11a, stk. 1, og som 
et minimum de oplysninger vedrørende 
fysisk-kemiske egenskaber, der er nærmere 
angivet i bilag V, og alle andre relevante 
fysisk-kemiske, toksikologiske og 
økotoksikologiske oplysninger, der 
foreligger, samt en erklæring om, at stoffet 
er blevet vurderet ud fra kriterierne i  
artikel 11a, litra c og d;

Or. en

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 20
Artikel 11 a (ny)

Artikel 11a

Kriterier for stoffer registreret i mængder 
på mellem 1 og 10 tons, for hvilke 

oplysningerne i bilag V er nødvendige

1. For stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på mellem 1 og 10 
tons pr. år pr. producent eller importør,
skal alle de oplysninger, der er nærmere 
angivet i bilag V, kun optages i det tekniske 
dossier, der er omhandlet i artikel 9, litra 
a), såfremt producenten eller importøren 
finder, at et eller flere af nedenstående 
kriterier er opfyldt:

a) Der er tale om et nyt stof (ikke-
indfasningsstof);

b) der foreligger ingen oplysninger om 
indvirkning på menneskets sundhed eller 
miljømæssige "endpoints";
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c) (Q)SARs eller anden dokumentation 
viser, at stoffet kan forventes at opfylde 
kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk;

d) (Q)SARs eller anden dokumentation 
viser, at stoffet kan forventes at opfylde 
kravene i bilag XII;

e) stoffet har udbredt og spredt eller diffus 
anvendelse, hvor eksponering ikke kan 
udelukkes;
f) stoffet er blevet markedsført til brug i 
offentligheden som sådan, i præparater 
eller i artikler.;

2. Uanset artikel 40, stk. 3a, foretager 
agenturet en vilkårlig 
overensstemmelseskontrol af de 
registreringsdossierer, der ikke indeholder 
alle oplysninger angivet i bilag V, for at 
kontrollere, om producenten eller 
importøren anvender kriterierne i stk. 1, 
litra a)-f), korrekt. Denne stikprøve 
omfatter mindst 10% af disse 
registreringsdossierer. Agenturet tager 
hensyn til alle oplysninger forelagt af 
tredjepersoner eller kompetente 
myndigheder for at kontrollere, om 
kriterierne er anvendt korrekt.

3. Hvis resultatet af screeningen viser, at et 
kriterium i stk. 1, litra a)-f) ikke er anvendt 
korrekt, kræver agenturet, at registranten 
udfylder registreringsdossieret med alle de 
oplysninger, der er angivet i bilag V, inden 
for en periode på 1 år. Hvis registranten 
ikke har forelagt de påkrævede oplysninger 
inden for den angivne frist, trækkes dets 
registrering af det pågældende stof tilbage.

I tilfælde af, at det konstateres, at et 
kriterium ikke er anvendt korrekt, afholder 
registranten samtlige udgifter forbundet 
med overensstemmelseskontrollen.

Or. en
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Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 21
Artikel 5, stk. 4

4. En indsendelse med anmodning og 
registrering indsendes til agenturet sammen 
med det af agenturet fastsatte gebyr.

4. En indsendelse med anmodning og 
registrering indsendes til agenturet sammen 
med det af agenturet fastsatte gebyr. Et 
gebyr er ikke påkrævet for registrering af 
stoffer i mængder på mellem 1 og 10 tons, 
for hvilke risikodossieret indeholder alle de 
i bilag V anførte data.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 22, stk. 1
Artikel 21

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, stoffer, som 
er persistente, bioakkumulerende og 
toksiske, stoffer, som er meget persistente, 
bioakkumulerende og toksiske, eller stoffer, 
som identificeres som havende tilsvarende 
virkninger, jf. artikel 54, og som fremstilles 
i Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse
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b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 23
Artikel 23, stk. 3

3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere kan
af agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant.

3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere stilles 
af agenturet frit til rådighed for enhver anden 
registrant eller potentiel registrant.

Or. en

Begrundelse

Knyttet til kompromisændringsforslag til artikel 21.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 24
Bilag V, punkt 6.4.1 a (nyt)

Kolonne 1 Kolonne 2

6.4.1.a. In vitro cytogenicity study in 
mammalian cell

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.

Bilag V, punkt 7.1.1 a (nyt)
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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).

Bilag V, punkt 7.1.a (nyt)

Kolonne 1 Kolonne 2

7.1.a Nedbrydning 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. Biotisk
7.1a.1.1. Let bionedbrydelighed 7.1a.1.1. Undersøgelsen behøver ikke 

udføres for uorganiske stoffer.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112 og 1113.


