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KORT BEGRUNDELSE

Siden Kommissionen den 29. oktober 2003 forelagde sit forslag til forordning om reform af 
EU's politik med hensyn til stoffer, har der været generel enighed om, at det er nødvendigt at 
ajourføre de nuværende juridiske bestemmelser om sikker anvendelse af kemiske stoffer i EU. 
Samtidig er der rejst kraftig modstand mod en række enkeltheder i forslaget. Kritikken retter 
sig navnlig mod den metodik, Kommissionen har valgt til at registrere stoffer, hvorefter de  
oplysninger, der skal gives, i første række tager deres udgangspunkt i den producerede eller 
importerede mængde af et stof.

Lovforslaget vil få overordentligt vidtrækkende følger. Det rammer ikke kun den kemiske 
industri og dens downstream-brugere, men også metalindustrien, bilindustrien, 
tekstilindustrien osv. Forslaget får betydning for både producenter af stoffer, forhandlere, 
følgeindustri og importører, dvs. alle, der beskæftiger sig med stoffer som led i deres erhverv, 
dvs. ud over nogle store koncerner frem for alt små og mellemstore virksomheder, herunder 
håndværksvirksomheder.

Svagheden ved Kommissionens forslag

Størst modstand møder det system, Kommissionen foreslår til at registrere et stof. 
Kommissionen kobler den mængde oplysninger, anmelderen skal levere, sammen med 
mængden af det producerede eller importerede stof. Oplysningspligten begynder ved 
produktion henholdsvis import af et ton pr. år og omfanget af oplysninger stiger gradvis ved 
produktion eller import af 10, 100 og 1.000 tons pr. år.

Den afgørende svaghed ved Kommissionens metodik er, at den kræver oplysninger uden 
sammenhæng med de konkrete risici, der måtte være ved stofferne. Omfanget af oplysninger, 
der skal gives, stiger, når bestemte mængdetærskler overskrides, uden at dette er tvingende 
nødvendigt som følge af forhøjet risiko for mennesker og miljø.

Dette mængdebaserede tiltag medfører uønskede virkninger. Alene de direkte omkostninger 
forbundet med at indhente oplysninger om et stof ligger på mellem 20.000 og 400.000 euro alt 
efter den mængdebaserede oplysningspligt. Det kan ikke undgås, at 
registreringsomkostningerne derfor i mange tilfælde slet ikke står i forhold til omsætningen, 
særlig ved produktion af små mængder. Derfor risikerer man, at et betragteligt antal stoffer og 
produkter fjernes fra markedet - overslag går fra 20% til væsentligt mere. På den måde 
tilskynder Kommissionens mængdetærskelsystematik til udvælgelse på et forkert grundlag, 
således at der tages udgangspunkt i registreringsomkostninger og ikke i risikoen forbundet 
med stofferne.

Ordførerens forslag til forbedring

Ud fra ovenstående betragtninger foreslår ordføreren at supplere Kommissionens 
mængdetærskler med risikobaserede faktorer. Det nye koncept betragter ikke enhver tænkelig 
anvendelse af et stof, men baserer oplysningspligten på typiske tilfælde af eksponering af 
mennesker og miljø, der sættes i forbindelse med bestemte anvendelseskategorier. Derved 
samles typiske belastningssituationer, der kræver samme beskyttelsesforanstaltninger. Dette 
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er for mennesket hovedoptagelsesvejene (oral, inhalering, dermal) og for miljøet 
udledningsvejene (luft, vand, jord), i begge tilfælde suppleret med eksponeringens varighed 
(en enkelt gang eller kortvarig, lejlighedsvis, gentagne gange eller over længere tid). Inden for 
disse eksponeringskategorier bliver de enkelte anvendelsesformer sammenfattet til 
anvendelsesområder (industrielt, erhvervsmæssigt eller privat forbrug). Når alle aktører lige 
fra producent til den sidste downstream-bruger arbejder med disse eksponerings- og 
anvendelseskategorier, er det tilstrækkeligt med et standarddatasæt til brug for den første 
risikovurdering. Dette skal indeholde pålidelige oplysninger om de væsentlige fysisk-kemiske 
egenskaber og de akutte virkninger for mennesker og miljø. Yderligere oplysningspligt, 
navnlig i form af omfattende tests, skal da gøres afhængig af den konkrete 
eksponeringssituation. Jo kraftigere eksponeringen er, desto skrappere krav må der stilles til 
de tids- og indholdsmæssige krav ved registreringsproceduren.

Disse basisoplysninger vil samtidig gøre det muligt for agenturet at opstille de stoffer, der skal 
registreres, i grupper alt efter risiko og dermed fastlægge prioriteringer for registreringen. 
Også efter denne systematik skal registreringen af alle eksisterende stoffer omfattet af Reach 
være afsluttet efter 11 år.

Fordelene ved den ændrede metodik

Efter denne metodik tager registreringssystemet sit udgangspunkt i den risiko, der er 
forbundet med et stof, og ikke i stofmængden. På den måde reduceres byrderne ved 
registreringen væsentligt, uden at det går ud over sundheds- og miljøbeskyttelsen. Ved 
risikovurderingen skal producenter og brugere ikke længere orientere sig i en uoverskuelig 
mængde enkelte anvendelser, men i et overskueligt antal kategorier. Dermed reduceres 
oplysningspligten for downstream-brugerne, og informationsstrømmen i den værdiskabende 
kæde lettes. Samtidig beskyttes forretningshemmeligheder og økonomisk vigtig information 
bedre. Desuden øges fleksibiliteten, når det gælder anvendelsesmuligheder og adgang til disse 
stoffer, og der sker en klar reduktion af den uønskede virkning, at stoffer kun forsvinder fra 
markedet, fordi test- og registreringsomkostningerne ikke kan bæres økonomisk. Også 
dyreforsøg kan dermed begrænses væsentligt. Kombinationen af eksponerings- og 
anvendelseskategorier i forbindelse med et sæt af basisoplysninger er dermed et effektivt 
instrument, der beskytter mennesker og miljø mere målrettet - nemlig i forhold til den faktiske 
eksponering - og som samtidig generelt mindsker de ressourcer og det administrative apparat, 
virksomheder og myndigheder skal anvende.

Hvis Kommissionen vil opfylde sit eget mål om at sikre og styrke konkurrenceevnen i EU's 
kemiske industri, må Reach-forslaget tilpasses de faktiske forhold bedre, gøres mere praktisk 
anvendeligt, mere omkostningsgunstigt og mere systematisk. Den nye politik for stoffer skal 
tjene beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, men også begunstige rammebetingelser 
for investeringer og innovation, der rent faktisk skaber nye arbejdspladser og virksomheder og 
ikke lader de eksisterende gå under. Dertil er der brug for et Reach-tiltag, der knytter 
oplysningspligt til den risiko, der er forbundet med et stof, og ikke blot til den omstændighed, 
at der ikke foreligger alle videnskabeligt tænkelige oplysninger om alle stoffer. Med en 
forandret systematik ved registreringen af stoffer forsøger betænkningen at tage hensyn til 
dette krav.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 10

(10) I henhold til vurderingsbestemmelserne 
skal der foretages en opfølgning af 
registreringen, hvor det kontrolleres, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
denne forordnings krav, og hvor der gives 
mulighed for at generere flere oplysninger 
om stoffers egenskaber. Medlemsstater bør 
vurdere sådanne stoffer, hvis de har grund til 
at formode, at sådanne stoffer udgør en 
risiko for sundheden eller miljøet, og efter at 
de er blevet optaget i deres rullende planer.

(10) I henhold til vurderingsbestemmelserne 
skal der foretages en opfølgning af 
registreringen, hvor det kontrolleres, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
denne forordnings krav, og hvor der gives 
mulighed for at generere flere oplysninger 
om stoffers egenskaber. Agenturet vurderer
sådanne stoffer, hvis det har grund til at 
formode, at sådanne stoffer udgør en risiko 
for sundheden eller miljøet.

Begrundelse

For at sikre ensartede vurderingskriterier, skal vurderingen foregå centralt gennem 
agenturet.

Derfor skal agenturets stilling styrkes væsentligt. I den forbindelse skal 
samarbejdsmekanismerne mellem dette og de nationale myndigheder fastlægges klart.

Ændringsforslag 2
Betragtning 15 a (ny)

(15a) Dette agentur skal være garant for 
virksomhedernes retssikkerhed og derfor 
have det sidste ord ved vurdering af 
risikoen forbundet med stoffer og af 
testresultater. Dette betyder samtidig, at 
bevisbyrden påhviler den virksomhed eller 
medlemsstat, der eventuelt drager en 
vurdering fra agenturet i tvivl.
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Begrundelse

Det er nødvendigt med ensartede, troværdige og retssikre vilkår for vurdering af stoffer og 
gennemførelse af beslutninger i hele EU. Det kan kun sikres ved et stærkt agentur.

Ændringsforslag 3
Betragtning 16

(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 
medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer. Dette 
ansvar bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men kun 
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
at bære byrderne i forbindelse hermed. Disse 
virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer.

(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 
medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer. 
Ansvaret for at overholde pligten til 
påpasselighed bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men kun 
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
at bære byrderne i forbindelse hermed. Disse 
virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer. 
Dette omfatter pligt til på gennemskuelig og 
passende måde at beskrive, dokumentere og 
meddele risiciene ved produktion, 
anvendelse og afsætning af ethvert stof. 
Producenter og downstream-brugere skal 
vælge et stof til produktion og anvendelse 
på grundlag af de sikreste foreliggende 
stoffer.

Ændringsforslag 4
Betragtning 17

(17) For at foretage en effektiv kemisk 
sikkerhedsvurdering af stoffer skal 
producenter og importører af stoffer 
fremskaffe oplysninger om disse, om 
nødvendigt ved at gennemføre nye forsøg.

(17) For at foretage en effektiv kemisk 
sikkerhedsvurdering af stoffer skal 
producenter og importører af stoffer med 
henblik på risikovurdering og sikker 
anvendelse på grundlag af den faktiske 
eksponering fremskaffe de nødvendige 
oplysninger om disse, om nødvendigt ved at 
gennemføre nye forsøg.
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Begrundelse

For at undgå dyreforsøg og sænke omkostningerne må der kun udføres dyreforsøg, der er 
virkelig nødvendige til brug for en risikovurdering på grundlag af den faktiske eksponering og 
anvendelse. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at indordne test- og oplysningspligten efter
produktions- henholdsvis importmængder.

Ændringsforslag 5
Betragtning 21

(21) Kravene til producenterne og 
importørerne i forbindelse med udførelse af 
kemiske sikkerhedsvurderinger bør 
beskrives udførligt i et teknisk bilag, for at 
sætte dem i stand til at opfylde deres 
forpligtelser. For at opnå en rimelig deling 
af byrden med deres kunder bør 
producenter og importører i deres kemiske 
sikkerhedsvurdering ikke blot behandle 
deres egne anvendelser og de anvendelser, 
som de markedsfører deres stoffer til, men 
også andre anvendelser, som deres kunder 
beder dem behandle.

(21) For at sikre effektivitet i forbindelse 
med kemiske sikkerhedsvurderinger og 
formidling af disse i produktkæden såvel 
som overtagelse af ansvar i hele stoffets 
anvendelsesperiode bør vurdering af stoffer 
baseres såvel på deres iboende egenskaber 
som den faktisk forventede eksponering. Til 
dette formål vil det være hensigtsmæssigt at 
anvende eksponeringskategorier. I stedet 
for at se på enkelte produktgrupper og 
anvendelser bliver det muligt at identificere 
og kategorisere typisk eksponering af 
mennesker og miljø uafhængigt af 
anvendelsen af et stof. I den forbindelse 
samles typiske belastningssituationer, der 
kræver samme beskyttelsesforanstaltninger. 
Dette er menneskets hovedoptagelsesveje 
(oral, inhalering eller dermal), 
udledningsvejene i miljøet (luft, vand, jord) 
og varigheden af den givne eksponering(en 
enkelt gang eller kortvarig, lejlighedsvis, 
gentagne gange eller over længere tid).
Inden for disse eksponeringskategorier 
opstilles definitioner og derefter 
grupperinger: grundlæggende 
anvendelsesområder (industrielt, 
erhvervsmæssigt eller privat brug) og 
tolerable eksponeringsgrader/-trin.

Begrundelse

Det er umuligt for stofproducenten at foretage detaljerede vurderinger af de enkelte brugs- og 
anvendelsesbetingelser. Dette ville heller ikke være ønskeligt for downstream-brugeren. En 
for detaljeret beskrivelse af brugsbetingelserne begrænser den nødvendige fleksibilitet i 
stofanvendelsen for downstream-brugeren. I tilfælde, hvor det specifikke 
eksponeringsscenario ikke passer på den konkrete anvendelsessituation, ville det enten være 
nødvendigt med en omfangsrig overførsel af (eventuelt følsom) anvendelsesbaseret knowhow 
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til stofproducenten, eller også måtte downstream-brugeren selv gennemføre stofvurderingen. 
Dette problem ville blive mindre, hvis man videregav anvendelsesuafhængige 
eksponeringskategorier i stedet for anvendelsesspecifikke eksponeringsscenarier.

Ændringsforslag 6
Betragtning 25

(25) Hvis der udføres forsøg, skal dette ske i 
overensstemmelse med de relevante krav til 
beskyttelse af laboratoriedyr, der er fastsat i 
Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 
1986 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, som 
anvendes til forsøg og andre videnskabelige 
formål, og i overensstemmelse med god 
laboratoriepraksis som fastsat i Rådets 
direktiv 87/18/EØF af 18. december 1986 
om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om 
anvendelse af principper for god 
laboratoriepraksis og om kontrol med deres 
anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer.

(25) Hvis der udføres nye forsøg på 
hvirveldyr, skal dette ske i 
overensstemmelse med de relevante krav til 
beskyttelse af laboratoriedyr, der er fastsat i 
Rådets direktiv 86/609/EØF af 24. november 
1986 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om beskyttelse af dyr, som 
anvendes til forsøg og andre videnskabelige 
formål, og i overensstemmelse med god 
laboratoriepraksis som fastsat i Rådets 
direktiv 87/18/EØF af 18. december 1986 
om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om 
anvendelse af principper for god 
laboratoriepraksis og om kontrol med deres 
anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer.

Begrundelse

De væsentligt mere omfattende og dyre krav til god laboratoriepraksis bør kun gælde for nye 
forsøg på hvirveldyr. Dette ville forbedre registreringskravenes omkostningseffektivitet 
væsentligt, samtidig med at sikkerheden forblev uændret.

Ændringsforslag 7
Betragtning 29 a (ny)

(29a) De over 30.000 stoffer, der står 
overfor at skulle registreres, kan kun 
bearbejdes hensigtsmæssigt, hvis 
rækkefølgen i registreringen fastsættes på 
grundlag af et standarddatasæt, der angiver 
de væsentlige fysisk-kemiske egenskaber og 
de akutte virkninger på mennesker og miljø 
såvel som kategoriserede oplysninger om 
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eksponering. Ved denne prioritering ville 
stoffer med de højeste risici blive 
identificeret og i sundheds- og 
miljøbeskyttelsens interesse blive registreret 
først. 

Begrundelse

Kun under denne forudsætning kan Reach med en rimelig indsats og inden for et overskueligt 
tidsrum bidrage til bedre at indkredse eventuelle risici for mennesker og miljø forbundet med 
eksisterende stoffer og til at vurdere dem bedre i sundheds- og miljøbeskyttelsens interesse.

Ændringsforslag 8
Betragtning 29 b (ny)

(29b) For at afstemme registreringskravene 
målrettet til den senere 
sikkerhedsvurdering ville det være 
nødvendigt med følgende fremgangsmåde: 
Til det første trin i risikovurderingen skulle 
det være nok med et standarddatasæt, der 
indeholder de væsentlige fysisk-kemiske
egenskaber og de konkrete virkninger på 
mennesker og miljø. Yderligere tests skal 
da gøres afhængige af den konkrete 
eksponeringssituation. Stigende udsættelse 
for eksponering skulle følges af skærpede 
tids- og indholdsmæssige krav ved 
registreringsproceduren. Allerede 
foreliggende oplysninger i virksomhederne 
skulle i den forbindelse inddrages som 
understøttelse for så tidligt som muligt at 
identificere stoffer med kendte relevante 
risici og prioritere behandling af disse i 
registreringsproceduren. Her vil der 
navnlig være tale om CMR-, PBT- og 
vPvB-stoffer.

Begrundelse

De risikouafhængige oplysningskrav efter mængdetærskler medfører allerede under EU-
Kommissionens nuværende omkostningsovertagelser til relativt høje specifikke 
registreringsomkostninger - særlig i mængdeområdet mellem 10 og 100 tons pr. år. For her 
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at undgå et risikouafhængigt, dvs. omkostningsbestemt bortfald af stoffer i større omfang skal 
oplysnings- og testkravene indrettes efter den konkrete eksponeringssituation. Af hensyn til 
sundheds- og forbrugerbeskyttelsen afkræves kun sådanne oplysninger, der rent faktisk er 
nødvendige for en vurdering af, om stofferne er sikre at anvende, på grundlag af den konkret 
eksisterende eksponering.  På denne måde undgås unødvendige dyreforsøg, hvilket er til 
fordel for dyrebeskyttelsen.

Ændringsforslag 9
Betragtning 38 a (ny)

(38a) Til støtte for virksomheder, der 
indgår i konsortier, skal Kommissionen 
udarbejde retningslinjer til overholdelse af 
konkurrenceretten.

Ændringsforslag 10
Betragtning 40 a (ny)

(40a) Inden for en tidsmæssigt begrænset 
indledende registreringsperiode, hvor der 
udarbejdes et stofregister over alle 30.000 
stoffer, bør der derfor i form af grove 
kategorier udarbejdes en fortegnelse over 
stoffer med tilhørende  standarddatasæt 
bestående af de væsentlige fysisk-kemiske 
egenskaber og de akutte virkninger på 
mennesker og miljø såvel som 
eksponeringsoplysninger. På den måde 
ville der straks kunne foretages en grov 
risikovurdering og prioritering af den 
rækkefølge, registreringen skulle foregå i.

Begrundelse

Udarbejdelse af en fortegnelse giver en hurtig og omfattende oversigt over alle stoffer på 
markedet. Udarbejdelse af en sådan fortegnelse gør det også muligt at danne konsortier 
tidligt i forløbet for kunne operere mest muligt omkostningsgunstigt i registrerings- og 
vurderingsfasen.

Ændringsforslag 11
Betragtning 43

(43) For at opnå en "ansvarskæde" bør (43) For at opnå en "ansvarskæde" bør 
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downstream-brugere være ansvarlige for 
vurdering af de risici, der opstår som følge 
af deres anvendelser af stoffer, hvis disse 
risici ikke er omfattet af et 
sikkerhedsdatablad modtaget fra deres 
leverandører, medmindre den pågældende 
downstream-bruger træffer mere vidtgående 
foranstaltninger end dem, der er blevet 
anbefalet ham af hans leverandør, eller 
medmindre hans leverandør ikke var 
forpligtet til at vurdere disse risici eller 
levere ham oplysninger om disse risici; af 
samme grund bør downstream-brugere styre 
de risici, som følger af deres anvendelser af 
disse stoffer.

downstream-brugere være ansvarlige for 
vurdering af de risici, der opstår ved den 
givne eksponering som følge af deres 
anvendelser af stoffer, hvis denne 
eksponering ikke i det mindste med hensyn 
til eksponeringskategori er dækket af et 
sikkerhedsdatablad modtaget fra deres 
leverandører, medmindre den pågældende 
downstream-bruger træffer mere vidtgående 
foranstaltninger end dem, der er blevet 
anbefalet ham af hans leverandør, eller 
medmindre hans leverandør ikke var 
forpligtet til at vurdere disse risici eller 
levere ham oplysninger om disse risici; af 
samme grund bør downstream-brugere styre 
de risici, som følger af deres anvendelser af 
disse stoffer.

Begrundelse

Det er umuligt for stofproducenten at foretage detaljerede vurderinger af de enkelte brugs- og 
anvendelsesbetingelser. Dette ville heller ikke være ønskeligt for downstream-brugeren. En 
for detaljeret beskrivelse af anvendelsen henholdsvis brugsbetingelserne begrænser den 
nødvendige fleksibilitet i stofanvendelsen for downstream-brugeren. I tilfælde, hvor det 
specifikke eksponeringsscenario ikke passer på den konkrete anvendelsessituation, ville det 
enten være nødvendigt med en omfangsrig overførsel af (eventuelt følsom) anvendelsesbaseret 
know-how til stofproducenten, eller også måtte downstream-brugeren selv gennemføre 
stofvurderingen. Dette problem ville blive væsentligt mindre, hvis man videregav 
anvendelsesuafhængige eksponeringskategorier i stedet for anvendelsesspecifikke 
eksponeringsscenarier.

Ændringsforslag 12
Betragtning 45

(45) Med henblik på håndhævelse og 
vurdering bør downstream-brugere af stoffer 
være forpligtet til at indberette visse 
oplysninger, hvis deres anvendelse ligger 
uden for betingelserne i det 
eksponeringsscenario, der er beskrevet i det 
sikkerhedsdatablad, som de har modtaget fra 
deres oprindelige producent eller importør, 
og til at holde sådanne indberettede 
oplysninger ajourført.

(45) Med henblik på håndhævelse og 
vurdering bør downstream-brugere af stoffer 
være forpligtet til at indberette visse 
oplysninger, hvis deres anvendelse ligger 
uden for betingelserne i det 
eksponeringsscenario eller den 
eksponeringskategori, der er beskrevet i det 
sikkerhedsdatablad, som de har modtaget fra 
deres oprindelige producent eller importør, 
og til at holde sådanne indberettede 
oplysninger ajourført.
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Begrundelse

Se ændringsforslag til betragtning 21 og 43.

Ændringsforslag 13
Betragtning 47

(47) Det ville være nødvendigt at bruge et 
betydeligt antal dyr til forsøg, hvis man 
skulle opfylde de mere krævende 
oplysningskrav for visse stoffer, hvis disse 
oplysningskrav automatisk fandt anvendelse. 
Forsøg kan medføre betydelige 
omkostninger for virksomhederne. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at frembringelsen 
af sådanne oplysninger er tilpasset de reelle 
informationsbehov. Med henblik herpå bør 
vurderingen kræve af medlemsstaterne, at
de udarbejder afgørelser, og af agenturet, at 
det træffer afgørelse om de 
forsøgsprogrammer, som foreslås af
producenter og importører af sådanne 
stoffer. Den medlemsstat, i hvilken 
fremstillingen finder sted eller importøren 
er etableret, bør have ansvaret for 
vurdering af forslag til forsøg.

(47) Det ville være nødvendigt at bruge et 
betydeligt antal dyr til forsøg, hvis man 
skulle opfylde de mere krævende 
oplysningskrav for visse stoffer, hvis disse 
oplysningskrav automatisk fandt anvendelse. 
Forsøg kan medføre betydelige 
omkostninger for virksomhederne. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at frembringelsen 
af sådanne oplysninger er tilpasset de reelle 
informationsbehov på grundlag af 
eksponeringen. Med henblik herpå bør 
vurderingen kræve af agenturet, at det 
kontrollerer de registreringsbilag, som 
producenter og importører forelægger, og i 
givet fald kræver mere omfattende 
undersøgelser.

Begrundelse

Se ændringsforslag til betragtning 10 og 15 a (ny) (agenturets centrale rolle) og 29 b (ny) og 
43 (i første omgang standarddatasæt); videregående undersøgelser på grundlag af faktisk 
eksponering).

Ændringsforslag 14
Betragtning 54 a (ny)

(54a) Godkendelsesproceduren bør generelt 
bygge på registreringen og tage hensyn til 
de der anførte allerede eksisterende 
risikostyringsforanstaltninger for bestemte 
anvendelser. Allerede tilstrækkeligt 
kontrollerede anvendelser bør ved generelle 
beslutninger være fritaget for at skulle 
godkendes ("positivliste"). Desuden bør 
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anvendelse af stoffer, der allerede er 
reguleret i begrænsningsdirektivet (direktiv 
76/769/EØF), eller som for fremtiden 
henhører under afsnit VIII 
(begrænsninger), ikke reguleres under 
godkendelsesproceduren. 

Begrundelse

Anvendelse af stoffer reguleres såvel ved begrænsning som ved tilladelse. De to procedurer er 
ikke afstemt og afgrænset tilstrækkeligt indbyrdes. Der er risiko for inkonsekvente 
beslutninger og dobbeltarbejde for virksomheder og myndigheder.

Ændringsforslag 15
Betragtning 55 a (ny)

(55a ) for stoffer, der kommer i betragtning 
i forbindelse med godkendelsespligt, bør 
agenturet efter registreringen undersøge, 
om anvendelsen allerede er tilstrækkeligt 
kontrolleret, f.eks. ved en begrænsning i 
bilag XVI. Er dette ikke tilfældet, og 
foreligger betingelserne for begrænsninger 
efter afsnit VIII, skal der indledes en 
begrænsningsprocedure. Herefter fritages 
det begrænsede stof fra 
godkendelsespligten. Viser Kommissionens 
undersøgelse, at der er tilstrækkelig 
kontrol, skal stoffet allerede på det 
tidspunkt fritages fra godkendelsespligten; 
undtagelsesbeslutningen må ikke vente 
indtil beslutningen om optagelse i bilag 
XIII.

Begrundelse

Anvendelse af stoffer reguleres såvel ved begrænsning som ved tilladelse. De to procedurer er 
ikke afstemt og afgrænset tilstrækkeligt indbyrdes. Der er risiko for inkonsekvente 
beslutninger og dobbeltarbejde for virksomheder og myndigheder.

Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 1
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1. Denne forordning fastlægger 
bestemmelser om stoffer i betydningen i 
artikel 3, stk. 1. Disse bestemmelser finder 
anvendelse på fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af sådanne 
stoffer alene, i præparater eller i artikler, 
hvis dette er anført.

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre den frie varebevægelser for kemiske 
stoffer i det indre marked.

Begrundelse

Formålet med forordningen bør stå i begyndelsen.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2

2. Formålet med denne forordning er at 
sikre den frie bevægelighed for sådanne 
stoffer i det indre marked.

2. Denne forordning er baseret på 
forsigtighedsprincippet 1. I 
overensstemmelse hermed gælder det 
princip, at producenter, importører og 
downstream-brugere skal sikre, at de kun 
fremstiller, markedsfører, importerer og 
anvender sådanne stoffer, der ved korrekt 
håndtering og risikovurdering efter det 
teknologiske stade ikke skader menneskers 
sundhed eller miljøet. Dertil hører pligt til 
på passende og gennemskuelig måde at 
beskrive, dokumentere og oplyse de risici, 
der er forbundet med produktion, 
anvendelse og salg af ethvert stof.
1 Som omhandlet i Kommissionens meddelelse om 
forsigtighedsprincippet, KOM(2000)0001.

Begrundelse

Dette ordvalg gengiver forpligtelserne efter forsigtighedsprincippet i overensstemmelse med 
den meddelelse fra Kommissionen, der er anført i fodnoten.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 3

3. Denne forordning bygger på princippet 
om, at det er op til producenter, importører 
og downstream-brugere at sikre, at de 
fremstiller, markedsfører, importerer eller 
anvender sådanne stoffer, der ikke skader 

3. Denne forordning indeholder 
bestemmelser om stoffer i henhold til 
artikel 3, stk. 1. Disse bestemmelser gælder, 
såfremt det er udtrykkeligt anført, for 
fremstilling, import, markedsføring og 
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menneskers sundhed eller miljøet. 
Bestemmelserne i forordningen bygger på 
forsigtighedsprincippet1.

anvendelse af sådanne stoffer som sådan i 
præparater eller produkter.

1 Som omhandlet i Kommissionens meddelelse om 
forsigtighedsprincippet, KOM(2000)0001.

Ændringsforslag 19
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffer, der i henhold til Rådets direktiv 
75/442/EØF må betegnes som affald.

Begrundelse

Dobbelte retsforskrifter bør undgås. Den specifikke affaldsforordning kan anvendes på 
Reach-bestemmelserne i forbindelse med beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 
Desuden gælder der hverken bestemmelser om godkendelse eller begrænsninger for affald. 
Dog skal det registreres. Registrering af affald er unødvendig. Affald bør holdes helt uden for 
Reach-systemet.

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a) Denne forordning gælder ikke for 
stoffer, såfremt de anvendes i:
a) medicinske produkter til human- og 
veterinærmedicin i henhold til Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF
b) fødevarer i henhold til forordning 
178/2002/EF, herunder tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler i henhold til Rådets direktiv 
89/107/EØF og aromastoffer efter 
definitionen i forordning 2232/96/EF samt 
Kommissionens beslutning 2000/489/EF
c) dyrefoder, herunder 
fodertilsætningsstoffer under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer, 
og dyrefoder under anvendelsesområdet for 
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direktiv 84/471/EØF 
d) medicinsk udstyr under 
anvendelsesområdet for direktiv 
90/385/EØF, 93/42/EØF henholdsvis  
98/79/EF
e) materialer bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler i henhold til 
Rådets direktiv 89/109/EØF 
f) plantebeskyttelsesmidler i henhold til 
Rådets direktiv 91/414/EØF 
g) biocidholdige produkter i henhold til 
Rådets direktiv 98/8/EF 
h) kosmetiske midler under 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
76/768/EØF1.
1 EFT. L 262 af 27.9.1976, s. 169.

Begrundelse

Den fremtidige forordning skal afstemmes væsentligt bedre efter den eksisterende ret. 
Allerede regulerede stoffer eller stofgrupper, henholdsvis anvendelse heraf i bestemte 
produkter, skal holdes uden for Reach. Ellers er der fare for dobbeltregulering eller 
selvmodsigelser.

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 2, litra a, b og c

2. Denne forordning berører ikke: 2. Denne forordning berører ikke:

(a) Rådets direktiv 89/391/EØF1;
(b) direktiv 90/394/EØF
(c) Rådets direktiv 98/24/EØF2

(d) fællesskabslovgivningen om transport af 
farlige stoffer og farlige stoffer i præparater 
med jernbane, ad vej og indre vandveje eller 
ad sø- eller luftvejen.

(a) fællesskabslovgivningen om transport af 
farlige stoffer og farlige stoffer i præparater 
med jernbane, ad vej og indre vandveje eller
ad sø- eller luftvejen.

(aa) Listen over fritagne stoffer kan ændres 
efter anbefaling fra agenturet eller på 
Kommissionens initiativ efter en afgørelse, 
der træffes af Kommissionen i henhold til 
proceduren i artikel 130, stk. 3.
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1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
2 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

Begrundelse

Dobbeltregulering af arbejdsbeskyttelse i forbindelse med stoffer skal undgås.

Bestemmelserne i stk. 2, litra aa (nyt), indeholder en forenklet procedure for tilpasning af 
listen over udelukkelser/fritagelser til disse kriterier. Denne fremgangsmåde blev også valgt i 
direktiv 92/32/EØF (7. ændring af direktivet om farlige stoffer).

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 1

1. Stof: et grundstof og forbindelser heraf, 
naturligt eller industrielt fremstillet, 
indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, 
som er nødvendige til bevarelse af stoffets 
stabilitet, og sådanne urenheder, som følger 
af fremstillingsprocessen, bortset fra 
opløsningsmidler, som kan udskilles, uden 
at det påvirker stoffets stabilitet eller 
ændrer dets sammensætning.

1. Stof: et grundstof og forbindelser heraf, 
naturligt eller industrielt fremstillet, 
indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, 
som er nødvendige til bevarelse af stoffets 
stabilitet, og sådanne urenheder, som følger 
af fremstillingsprocessen.

Begrundelse

Kravet om at udskille oplysningsmidler (f.eks. vand) svarer hverken til virkeligheden, og er 
heller ikke nødvendigt. Dette ville indebære, at der blev udført unødvendige dyreforsøg med 
rene substanser, der ikke håndteres på den måde i virkeligheden.

Ændringsforslag 23
Artikel 3, stk. 2

2. Præparat: blandinger eller opløsninger, 
der er sammensat af to eller flere stoffer.

2. Præparat: blandinger eller opløsninger, 
der er sammensat af to eller flere stoffer; 
metallegeringer er specielle former for 
præparater, der skal vurderes under 
hensyntagen til deres særlige specifikke 
egenskaber

Begrundelse

Selv om legeringer betegnes som "specielle præparater" i bilag Ia, tager denne del af 
forordningen ikke hensyn til de specielle egenskaber ved legeringer. Legeringer, der består af 
to eller flere stoffer (metaller), smelter sammen til et nyt ikke længere opløseligt krystalgitter. 
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Derfor bør legeringer ikke selv registreres som "præparater". Derimod bør sikker anvendelse 
af metaller i legeringer undersøges. Det fremgår allerede af EU-direktivet om farlige 
præparater (199/45/EF).

Ændringsforslag 24
Artikel 3, stk. 4

4. Polymer: et stof bestående af molekyler, 
der er karakteriseret ved sammenkobling af 
en eller flere typer monomere enheder. 
Sådanne molekyler skal være fordelt på en 
række molekylvægte, inden for hvilke 
forskellene i molekylvægt hovedsagelig 
skyldes forskelle i antallet af monomere 
enheder. En polymer omfatter følgende:

4. Polymer: et stof bestående af molekyler, 
der er karakteriseret ved sammenkobling af 
en eller flere typer monomere enheder, og 
som omfatter et simpelt vægtflertal af 
molekyler, der indeholder mindst tre 
monomere enheder, som er bundet til 
mindst en anden monomer enhed eller 
anden reaktant, således at stoffet består af 
mindre end et simpelt vægtflertal af 
molekyler med den samme  molekylevægt. 
Sådanne molekyler skal være fordelt på en 
række molekylvægte, inden for hvilke 
forskellene i molekylvægt hovedsagelig 
skyldes forskelle i antallet af monomere 
enheder.

(a) et simpelt vægtflertal af molekyler, der 
indeholder mindst tre monomere enheder, 
som er kovalent bundet til mindst en anden 
monomer enhed eller anden reaktant
(b) mindre end et simpelt vægtflertal af 
molekyler med samme molekylvægt.
I denne definition forstås ved en "monomer 
enhed" en monomers form i en polymer efter 
reaktionen.

I denne definition forstås ved en "monomer 
enhed" en monomers form i en polymer efter 
reaktionen.

Begrundelse

Ovennævnte definition af en polymer svarer i alt væsentligt til OECD-definitionen, der også 
findes i direktiv 92/32/EØF, og som anses for en "standarddefinition" og derfor bør 
fastholdes.

Ændringsforslag 25
Artikel 3, stk. 11

11. Downstream-bruger: enhver fysisk eller 
juridisk person etableret i Fællesskabet, 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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bortset fra producenten eller importøren, 
som anvender et stof, enten alene eller i et 
præparat, som led i hans industrielle eller 
erhvervsmæssige aktiviteter. En distributør 
eller en forbruger er ikke en downstream-
bruger. En reimportør, der er undtaget i 
henhold til artikel 4, stk. 2, litra c), anses for 
at være en downstream-bruger.

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 26
Artikel 3, stk. 12 a (nyt)

(12a) Anvendelseskategorier: 
kategorisering af anvendelser i henhold til 
bilag Ic med følgende opdeling: industriel 
anvendelse, erhvervsmæssig anvendelse og 
forbrugeranvendelse 

Begrundelse

Ved hjælp af anvendelses- og eksponeringskategorier systematiseres og koncentreres 
oplysningskravene, hvilket letter kommunikationen i produktkæden. I stedet for at se på 
produktgrupper kan man uafhængigt af et stofs anvendelse identificere og kategorisere 
typiske eksponeringer af mennesker og miljø. En detaljeret beskrivelse findes i 
ændringsforslagene til bilag Iba (nyt).

Ændringsforslag 27
Artikel 3, stk. 12 b (nyt)

(12b) Eksponeringskategorier: 
kategorisering af eksponeringer efter de 
relevante eksponeringsveje for mennesker 
(indtagelse, indånding og hudkontakt), 
efter påvirkningsveje for miljøet (luft, vand, 
jord) og efter eksponeringens varighed og 
hyppighed (engangs/korttids, lejlighedsvis, 
gentagen/langtids), jf. bilag IXa.

Begrundelse

Ved hjælp af anvendelses- og eksponeringskategorier systematiseres og koncentreres 
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oplysningskravene, hvilket letter kommunikationen i produktkæden. For en udførlig 
begrundelse se stk. 12a.

Ændringsforslag 28
Artikel 3, stk. 12 c (nyt)

(12c) Eksponeringsscenario: beskrivelse af 
de konkrete foranstaltninger til beskyttelse 
af mennesker og miljø og af de specifikke 
betingelser for fremstilling og anvendelse 
af et stof i hele dets livscyklus.

Begrundelse

Et eksponeringsscenario beskriver i modsætning til anvendelses- og eksponeringskategorier 
de specifikke betingelser, der gælder for anvendelsen af et stof, især de konkrete 
beskyttelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 29
Artikel 3, stk. 14, indledning

14. Mellemprodukt: et stof der udelukkende
fremstilles til eller forbruges i eller anvendes 
til kemisk forarbejdning for at blive 
transformeret til et andet stof (herefter 
benævnt syntese):

14. Mellemprodukt: et stof eller et præparat 
der fremstilles til eller forbruges i eller 
anvendes til kemisk forarbejdning for at 
blive transformeret til et andet stof (herefter 
benævnt syntese):

Begrundelse

Også stoffer, der ikke kun anvendes som mellemprodukter, bør være omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen.

Ændringsforslag 30
Artikel 3, stk. 14 a (nyt)

(14a) Ikke kemisk modificeret stof: et stof, 
hvis kemiske struktur ikke er blevet ændret, 
selv om stoffet har gennemgået en kemisk 
proces - f.eks. når et stof er blevet 
behandlet kemisk for at fjerne urenheder.

Begrundelse

Ifølge forordningsforslaget er stoffer ikke omfattet af registreringen, hvis de er "naturlige", 
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dvs. hvis de ikke er blevet kemisk modificeret ved fremstillingen. Selv om cellulosefibre 
fremstilles ved en kemisk proces, ændres deres struktur ikke. Derfor bør alle former for 
cellulose og alle metoder til fremstilling heraf være omfattet af denne undtagelse.

Ændringsforslag 31
Artikel 3, stk. 20, indledning

20. Indfasningsstof: et stof, som i den 
periode på 15 år, der ligger forud for denne 
forordnings ikrafttrædelse, opfylder mindst 
ét af følgende kriterier:

20. Indfasningsstof: et stof, som er opført i 
stofregistret, jf. artikel 22b.

Begrundelse

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange stoffer der fremstilles i EU eller 
importeres hertil. Med etableringen af et stofregister i henhold til den nye artikel 22b får 
myndigheder, producenter/importører og downstream-brugere adgang til oplysninger om 
planlagte registreringer. Derved forbedres planlægningen, og retssikkerheden øges. Der er 
ikke behov for komplicerede definitioner og dokumentationsprocedurer.

Ændringsforslag 32
Artikel 3, stk. 20, litra a, b og c

(a) det er blevet fremstillet i eller importeret 
til Fællesskabet eller de lande, der tiltræder 
Den Europæiske Union den 1. maj 2004, af 
en producent eller importør, og det indgår i 
den europæiske fortegnelse over 
eksisterende kemiske stoffer EINECS 
(European Inventory of Existing 
Commercial Chemical Substances),

udgår

(b) det er blevet fremstillet i Fællesskabet 
eller de lande, der tiltræder 
Den Europæiske Union den 1. maj 2004, 
men er ikke blevet markedsført af 
producenten eller importøren,
(c) det er blevet markedsført i Fællesskabet 
eller de lande, der tiltræder 
Den Europæiske Union den 1. maj 2004, 
og mellem den 18. september 1981 og den 
31. oktober 1993 inkl. er det også blevet 
markedsført af producenten eller 
importøren, og det blev anset for at være 
anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, 
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stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, 
som ændret ved direktiv 79/831/EØF, men 
svarer ikke til definitionen af en polymer i 
direktiv 67/548/EØF, som ændret ved 
92/32/EØF,

Begrundelse

Da alle stoffer i henhold til den nye artikel 22b på et tidspunkt anmeldes til et stofregister, 
hvorefter de betragtes som indfasningsstoffer, er der ikke behov for komplicerede definitioner 
og bureaukratiske dokumentationsprocedurer.

Ændringsforslag 33
Artikel 3, stk. 23

23. Videnskabelig forskning og udvikling: 
enhver form for videnskabelige forsøg, 
analyser eller kemisk forskning udført under 
kontrollerede betingelser i mængder på 
mindre end 1 ton pr. år.

23. Videnskabelig forskning og udvikling: 
enhver form for videnskabelige forsøg, 
analyser eller kemisk forskning udført under 
kontrollerede betingelser.

Begrundelse

Begrænsningen til 1 ton pr. år er en uacceptabel indskrænkning for videnskab og forskning.

Ændringsforslag 34
Artikel 3, stk. 25

25. Identificeret anvendelse: en anvendelse 
af et stof alene eller i et præparat, eller en 
anvendelse af et præparat, der er en tilsigtet 
anvendelse fastlagt af en aktør i 
forsyningskæden, herunder hans egen 
anvendelse, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en downstream-
bruger umiddelbart under ham i 
forsyningskæden, og som er omfattet af det 
sikkerhedsdatablad, som den pågældende 
downstream-bruger har modtaget.

25. Identificeret anvendelse: en anvendelse 
af et stof alene eller i et præparat, eller en 
anvendelse af et præparat, der er en tilsigtet 
anvendelse fastlagt af en aktør i 
forsyningskæden, herunder hans egen 
anvendelse, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en downstream-
bruger umiddelbart under ham i 
forsyningskæden, og som er omfattet af det 
sikkerhedsdatablad, som den pågældende 
downstream-bruger har modtaget; som 
identificeret anvendelse betragtes også 
angivelsen af anvendelses- eller 
eksponeringskategori.
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Begrundelse

Der bør være mulighed for at angive anvendelses- og eksponeringskategori i stedet for 
specifik anvendelse. Angivelse af specifikke anvendelser kunne medføre afsløring af drifts- og 
forretningshemmeligheder. Angivelse af kategorier giver SMV'erne større fleksibilitet.

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 29 a (nyt)

(29a) Basisoplysninger: oplysninger med 
henblik på prioritering af stoffer på 
grundlag af iboende stofegenskaber, 
eksponering og anvendelse, jf. bilag Ic 
(anvendelseskategorier), bilag Id 
(eksponering), bilag IV og bilag V.

Begrundelse

I forbindelse med etableringen af stofregistret (se artikel 3, stk. 20) anmelder virksomhederne 
også i anden fase basisoplysninger (se artikel 22c). Disse omfatter de vigtigste oplysninger 
om stofegenskaber, eksponering og anvendelse.

Ændringsforslag 36
Artikel 3, stk. 29 b (nyt)

(29b) Stofregister: det register, der føres af 
agenturet med oplysninger om de stoffer, 
der er anmeldt til præregistrering.

Begrundelse

Ændring som konsekvens af artikel 3, stk. 20. Definition som grundlag for artikel 22c.

Ændringsforslag 37
Artikel 3, stk. 29 c (nyt)

(29c) Metallegering: et metallisk materiale, 
som er homogent på makroskopisk plan og 
består af to eller flere kemiske elementer, 
der er indbyrdes forbundet på en sådan 
måde, at de ikke kan adskilles ved 
mekanisk påvirkning.
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Begrundelse

Denne definition er i overensstemmelse med UN Globally Harmonized System for Chemical 
Classification and Labelling (GHS) og direktivet om præparater (1999/45/EF). Anorganiske 
metalbestanddele og metaller er "stoffer" i henhold til artikel 3, men der mangler en 
definition på legeringer.

Ændringsforslag 38
Artikel 4, stk. 1

1. Bestemmelserne i dette afsnit finder ikke 
anvendelse i det omfang, at stoffet 
anvendes:

udgår

(a) til human- og veterinærmedicinske 
lægemidler i betydningen i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/82/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF
(b) som et tilsætningsstof i levnedsmidler, 
som falder ind under Rådets 
direktiv 89/107/EØF
(c) som et aromastof i levnedsmidler, som 
falder ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EF
(d) som et tilsætningsstof til foderstoffer i 
betydningen i Rådets direktiv 70/524/EØF
(e) i foderstoffer i betydningen i Rådets 
direktiv 82/471/EØF.

Begrundelse

For at sikre større overskuelighed flyttes alle undtagelsesordninger til artikel 2.

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

(ca) stoffer, som fremstilles, importeres og 
anvendes til videnskabelig forskning og 
udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling.
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Begrundelse

Stoffer, der anvendes i forbindelse med forskning og udvikling, bør af hensyn til innovationen 
principielt undtages fra registreringspligten for at undgå, at forsknings- og 
undersøgelsesaktiviteter flyttes til ikke-EU-lande. Sådanne stoffer anvendes af kontrolleret 
fagpersonale, der er veluddannet.

Ændringsforslag 40
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Registrering i henhold til stk. 1 
bortfalder for stoffer i præparater, når 
stoffets koncentration i præparatet er 
mindre end den mindste koncentration i en 
af følgende bestemmelser:
(a) de koncentrationer, der er angivet i 
tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF 
(b) de koncentrationsgrænseværdier, der er 
angivet i bilag I til direktiv 67/548/EØF
(c) 0,1 %, når stoffet overholder kriterierne 
i bilag XII.

Begrundelse

Grænseværdierne for stoffer og præparater i artikel 13 overtages. Uden grænseværdier ville 
man skulle registrere selv de mindste spor. Det ville være ude af proportion.

Ændringsforslag 41
Artikel 5, stk. 3, indledning

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de ikke-registrerede
monomere stoffer eller et andet/andre ikke-
registrerede stoffer, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt:

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de monomere stoffer, som 
ikke er registreret af en aktør længere opad 
i forsyningskæden, eller et andet/andre ikke-
registrerede stoffer, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt, medmindre 
monomererne opstår ved syntesen og ikke 
kan isoleres:

Begrundelse

Nogle monomerer opstår under produktionsprocessen for straks at viderereagere. En 
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registrering er derfor ikke mulig med en forsvarlig indsats.

Hvis monomeren eller det andet ikke-registrerede stof derimod allerede er registreret af den 
oprindelige producent eller en repræsentant udpeget af denne, kan polymerproducenten 
anvende denne registrering, såfremt registranten angiver stoffets anvendelse ved 
fremstillingen af polymeren.

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 2

2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:

udgår

(a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
(b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
(c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
(d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 43
Artikel 6, stk. 3

3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

udgår

(a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
(b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
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sådant eller sådanne foreligger
(c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet 
i punkt 2 i bilag IV
(d) stoffets klassificering
(e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
(f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

Ændringsforslag 44
Artikel 6, stk. 4

4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.

udgår

Ændringsforslag 45
Artikel 6, stk. 5

5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der allerede er registreret til den pågældende 
anvendelse eller anvendelses- eller 
eksponeringskategori af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

Ændringsforslag 46
Artikel 6, stk. 6

6. Stk. 1 til 4 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.

6. Produkter, der ikke opfylder kravene i 
stk. 1, må ikke importeres.

Ændringsforslag 47
Artikel 6, stk. 7

7. Foranstaltninger til gennemførelse af 
stk. 1 til 6 vedtages i overensstemmelse med 

7. For registrering i henhold til stk. 1 
gælder de frister, der er fastsat for stoffer 
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proceduren i artikel 130, stk. 3. alene eller stoffer i præparater.

Begrundelse

Denne ændring betyder, at stoffer i præparater skal registreres inden for de samme frister, 
således som det også gælder for producenter i Europa. Derved undgår man i det mindste i 
denne forbindelse en konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 48
Artikel 6 b (ny), overskrift

Overdragelse og deling af registreringer, 
"grupperegistrering"

Ændringsforslag 49
Artikel 6 b (ny), stk. 1

1. Et retskrav erhvervet ved registrering 
kan både overdrages og deles. Overtageren 
indtræder i den oprindelige registrants 
rettigheder og pligter. Hvis en registrering 
deles, tildeler agenturet den nye ejer et nyt 
registreringsnummer.

Begrundelse

Hvis en registrant ikke længere ønsker at gøre brug af en registrering, skal han have 
mulighed for at overdrage de rettigheder, der følger af registreringen. Det er nødvendigt, at 
rettigheder, der følger af en registrering, kan deles i tilfælde, hvor kun en del af et firma 
overgår til en ny ejer. Da enhver producent eller importør skal kunne forelægge et 
registreringsnummer som dokumentation for registrering, må agenturet i sådanne tilfælde 
tildele den nye ejer et nyt registreringsnummer.

Ændringsforslag 50
Artikel 6 b (ny), stk. 2

2. Er producenten et datterselskab af en 
anden juridisk person (det såkaldte 
"moderselskab"), kan moderselskabet i 
datterselskabets navn foretage og 
opretholde en registrering. Omvendt kan et 
datterselskab også foretage og opretholde 
en registrering for moderselskabet eller for 
andre datterselskaber. I sådanne tilfælde 
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kræves der kun én registrering. Den 
juridiske person, der udpeges som gruppens 
registrant, har ansvaret for , at 
forpligtelserne i denne forordning opfyldes. 

Ændringsforslag 51
Artikel 6 b (ny), stk. 3

3. Stk. 2 finder også anvendelse, når 
moderselskabets eller datterselskabets 
hjemsted ikke ligger inden for EU. Den 
juridiske person, der udpeges som gruppens 
registrant, skal have sit hjemsted inden for 
EU. 

Begrundelse

Inden for koncerner leveres produkter til downstream-brugere fra forskellige 
produktionssteder i EU, som undertiden tilhører forskellige datterselskaber. Leveringen af 
produkter inden for en koncern koordineres ofte af en enhed, som er en del af enten 
moderselskabet eller et datterselskab. Den foreslåede grupperegistrering ville være en 
hensigtsmæssig løsning for at begrænse omkostninger og bureaukrati.

Ændringsforslag 52
Artikel 7, stk. 1

1. Artikel 5 og 19 finder i en periode på 5 år 
ikke anvendelse på et stof fremstillet i 
Fællesskabet eller importeret med henblik 
på anvendelse til procesorienteret forskning 
og udvikling af et antal registrerede kunder 
i en mængde, som er begrænset til 
anvendelse til procesorienteret forskning og 
udvikling.

udgår

Begrundelse

Stoffer, der anvendes i forbindelse med forskning og udvikling, bør af hensyn til innovationen 
principielt undtages fra registreringspligten for at undgå, at forsknings- og 
undersøgelsesaktiviteter flyttes til ikke-EU-lande. Sådanne stoffer anvendes af kontrolleret 
fagpersonale, der er veluddannet.

Ændringsforslag 53
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Artikel 7, stk. 2

2. For så vidt angår stk. 1 anmelder 
producenten eller importøren følgende 
oplysninger til agenturet i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

udgår

(a) producenten eller importørens identitet
(b) stoffets identitet
(c) stoffets eventuelle klassificering
(d) den anslåede mængde
(e) listen over kunder som omhandlet i stk. 
1 og
(f) tilstrækkelige oplysninger om 
forsknings- og udviklingsprogrammet til at 
agenturet kan træffe kvalificerede 
afgørelser i henhold til stk. 4 og 7.
Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.

Ændringsforslag 54
Artikel 7, stk. 3

3. Agenturet tildeler anmeldelsen et 
nummer og en anmeldelsesdato, som er den 
dato, hvor agenturet modtog anmeldelsen, 
og meddeler straks den pågældende 
producent eller importør dette nummer og 
denne dato.

udgår

Ændringsforslag 55
Artikel 7, stk. 4

4. Agenturet kontrollerer, at de 
oplysninger, som modtages fra anmelderen, 
er fuldstændige. Det kan beslutte at 
fastsætte betingelser med det formål at 
sikre, at stoffet eller præparatet eller den 
artikel, som stoffet er inkorporeret i, kun vil 
blive håndteret af personale hos kunder 
som omhandlet i stk. 2, litra e, under med 
rimelighed kontrollerede betingelser, og at 

udgår
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det ikke på noget tidspunkt vil blive gjort 
tilgængeligt for offentligheden, hverken 
alene eller i et præparat eller i en artikel, 
og at tiloversblevne mængder vil blive 
indsamlet til bortskaffelse efter 
undtagelsesperioden.

Ændringsforslag 56
Artikel 7, stk. 5

5. Medmindre andet angives, kan stoffets 
producent eller importør tidligst fremstille 
eller importere stoffet fire uger efter 
anmeldelsen.

udgår

Ændringsforslag 57
Artikel 7, stk. 6

6. Producenten eller importøren skal 
overholde alle betingelser pålagt af 
agenturet i overensstemmelse med stk. 4.

udgår

Ændringsforslag 58
Artikel 7, stk. 7

7. Agenturet kan beslutte at forlænge 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 5 år 
mere, hvis der er tale om stoffer, der 
udelukkende skal anvendes til udvikling af 
human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, og med højst 10 år mere efter 
anmodning, hvis producenten eller 
importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet.

udgår

Ændringsforslag 59
Artikel 7, stk. 8

8. Agenturet fremsender straks eventuelle 
udkast til afgørelser til de kompetente 

udgår
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myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted.
Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 60
Artikel 7, stk. 9

9. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de respektive medlemsstater 
behandler altid oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 til 8 fortroligt.

udgår

Ændringsforslag 61
Artikel 7, stk. 10

10. Agenturets afgørelser truffet i henhold 
til stk. 4 og 7 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

udgår

Ændringsforslag 62
Artikel 8, stk. 1

1. Aktive stoffer, der er fremstillet eller 
importeret udelukkende til anvendelse i 
plantebeskyttelsesmidler, og som er optaget 
enten i bilag I til Rådets 
direktiv 91/414/EØF eller i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 3600/92, 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
703/2001, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1490/2002 eller 
Kommissionens beslutning 2003/565/EF, 
og ethvert stof for hvilket Kommissionen 
har truffet en afgørelse vedrørende 
dossierets fuldstændighed i henhold til 
artikel 6 i direktiv 91/414/EØF, anses for at 
være registrerede for så vidt angår 
fremstilling eller import til de anvendelser, 

udgår
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der er omfattet af en sådan optagelse, og 
derfor for at opfylde kravene i dette kapitel 
og i artikel 20.

Ændringsforslag 63
Artikel 8, stk. 2

2. Aktive stoffer fremstillet eller importeret 
udelukkende til brug i biocidholdige 
produkter og optaget enten i bilag I, IA 
eller IB til Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/8/Det Europæiske Fællesskab 
eller i Kommissionens forordning (EF) nr. 
.../...{Second Review Regulation} indtil 
datoen for den afgørelse, der er omhandlet 
i artikel 16, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 
98/8/EF, anses for at være registrerede for 
så vidt angår fremstilling eller import til de 
anvendelser, der er omfattet af en sådan 
optagelse, og derfor for at opfylde kravene i 
dette kapitel og i artikel 20.

udgår

Ændringsforslag 64
Artikel 9, litra a, nr. iii

(iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i 
punkt 3 i bilag IV; disse oplysninger skal 
omfatte alle registrantens identificerede 
anvendelser

(iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser; disse oplysninger 
skal mindst omfatte 

- alle registrantens identificerede 
anvendelseskategorier, jf. bilag Iba 
- eksponeringskategorierne, jf. bilag IXa
- produktions-/importmængderne, jf. bilag 
IV, punkt 3.1.

Begrundelse

Krav om angivelse af anvendelses- og eksponeringskategorier i forbindelse med 
registreringen som vigtigste forudsætning for en eksponerings- og risikoorienteret 
prioritering og registrering (inklusive oplysningskrav) samt om lettere kommunikation i 
produktkæden (se artikel 3, stk. 12a (nyt)).
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Ændringsforslag 65
Artikel 9, litra a, nr. vi

(vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

(vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V, VI, IX og IXa 
samt andre tilgængelige oplysninger, der er 
relevante for risikovurderingen

Begrundelse

Det nye bilag V indeholder basisoplysningerne (se artikel 3, stk. 30 (nyt), bilag VI 
(sammenfatning af de oprindelige bilag VI-VIII, udvælgelse med henblik på yderligere forsøg) 
samt oplysninger, jf. bilag IXa (se artikel 3, stk. 12b (nyt)). Disse oplysninger er tilsammen 
tilstrækkelige til, at der kan foretages en risikovurdering.

Ændringsforslag 66
Artikel 9, litra a, nr. vii

(vii) fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen 
af bilag V til IX, hvis dette kræves i 
henhold til bilag I

udgår

Begrundelse

Det er ikke rimeligt at kræve indgivelse af omfangsrige undersøgelsesresuméer, især ikke af 
SMV'er. Det er tilstrækkeligt at indgive resuméer, jf. artikel 9, stk. 1, nummer (vi).

Ændringsforslag 67
Artikel 9, litra a, nr. viii

(viii) en erklæring om, hvorvidt oplysninger 
er frembragt ved forsøg med hvirveldyr

(viii) en erklæring om, hvorvidt oplysninger
indgivet på grundlag af bilag V og VI er 
frembragt ved forsøg med hvirveldyr

Begrundelse

Afklaring/præcisering.

Ændringsforslag 68
Artikel 9, litra a, nr. ix

(ix) forslag til forsøg, hvis dette er påkrævet udgår
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ved anvendelse af bilag V til IX

Begrundelse

Principielt skal forsøg gennemføres straks, hvis de anses for nødvendige. Hvis det er 
nødvendigt at foretage yderligere forsøg for at garantere sikker anvendelse, kan det ikke 
vente, til den kompetente myndighed - eller agenturet - i tilknytning til registreringen træffer 
afgørelse om forslagene til forsøg. Nødvendige forsøg skal derimod gennemføres og 
videregives straks i forbindelse med registreringen for at garantere sikker anvendelse. Der er 
altså ikke behov for forslag til forsøg.

Ændringsforslag 69
Artikel 9, litra a, nr. x

(x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr, mod betaling kan deles 
med efterfølgende registranter

(x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V og 
VI med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
efterfølgende registranter

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af artikel 9, stk. 1, nummer (vii).

Ændringsforslag 70
Artikel 9, litra a, nr. x a) (ny)

(xa) en bekræftelse af, at registranten ejer 
de oprindelige undersøgelser, som ligger til 
grund for resuméerne, jf. artikel 9, litra (a), 
nummer (vi), eller har en skriftlig tilladelse 
fra ejeren af de oprindelige undersøgelser 
til at henvise hertil.

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at sikre ejendomsretten til undersøgelsesresultater samt af 
hensyn til databeskyttelsen.

Ændringsforslag 71
Artikel 10, overskrift
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Fælles indsendelse af data af deltagere i 
konsortier

Fælles indsendelse af data

Ændringsforslag 72
Artikel 10, stk. -1 (nyt)

(-1) Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, skal registreringen så vidt 
muligt kun foretages af én producent eller 
importør. 
De øvrige producenter og/eller importører 
kan med angivelse af de i artikel 9, litra (a), 
nummer (i), omhandlede oplysninger 
henvise til hele eller dele af denne 
registrering, når der foreligger en skriftlig 
tilladelse fra den producent/importør, der 
har foretaget registreringen. Tilladelsen 
skal gives, såfremt artikel 25 finder 
anvendelse.
De i artikel 9, stk. 1a, nummer (vi), 
omhandlede oplysninger skal kun indgives 
separat, hvis disse oplysninger allerede 
foreligger eller andre vigtige grunde taler 
imod en henvisning til den foretagne 
registrering.
Når der henvises til hele registreringen, 
tildeler agenturet efter anmodning de 
producenter/importører, der foretager 
henvisningen, det samme 
registreringsnummer.
Når der henvises til en del af 
registreringen, skal de manglende 
oplysninger indgives separat.

Begrundelse

Producenter/importører får ret til, når de henviser til andre registreringer, at undlade selv at 
indgive dokumentation. Dette er en aflastning især af SMV'er, som kan slippe for at udarbejde 
dyre dossierer.

Kravet om, at der ved henvisning til artikel 25 skal gives tilladelse til at henvise til en 
registrering, sikrer, at oplysninger om forsøg med hvirveldyr ikke gentages, men kun indgives 
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én gang.

Denne bestemmelse betyder altså, at princippet om, at "et stof kun registreres én gang" følges 
i praksis (ja, der tildeles sågar ét og samme registreringsnummer).

Ændringsforslag 73
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

1. Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Dele af 
registreringen indsendes så af én producent 
eller importør, der med deres accept handler 
på vegne af andre producenter og/eller 
importører i overensstemmelse med andet, 
tredje og fjerde afsnit.

1. Alternativt kan to eller flere producenter i 
Fællesskabet og/eller to eller flere 
importører danne et konsortium med henblik 
på registreringen. Dele af registreringen 
indsendes så af én producent eller importør, 
der med deres accept handler på vegne af 
andre producenter og/eller importører i 
overensstemmelse med andet, tredje og 
fjerde afsnit.

Begrundelse

Der behov for retningslinjer, der kan støtte virksomheder, når de danner og arbejder i 
konsortier, for at forhindre eventuelle overtrædelser af konkurrencereglerne.

Ændringsforslag 74
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

Hver deltager i konsortiet indsender 
separat de oplysninger, der er angivet i 
artikel 9, litra a), nr. (i), (ii) og (iii) samt 
(viii).

udgår

Ændringsforslag 75
Artikel 10, stk. 1, afsnit 3

Den producent eller importør, der indsender 
på vegne af de andre deltagere i konsortiet, 
indsender de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a), nr. (iv), (vi), (vii) 
og (ix).

Den producent eller importør, der indsender 
på vegne af de andre deltagere i konsortiet, 
indsender de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a), nr. (iv), (vi), (vii) 
og (ix).

Ethvert konsortium kan samlet indgive de i 
artikel 9, stk. 1, litra (a) nr. (i)-(iii) 
omhandlede oplysninger.
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Begrundelse

Når oplysninger indgives samlet, må det være tilstrækkeligt, at en producent eller importør, 
som handler på vegne af de øvrige deltagere i konsortiet, afgiver en erklæring i henhold til 
artikel 9, stk. 1, litra (a), nummer (viii).

Det bør desuden være muligt at indgive de i artikel 9, stk. 1, litra (a), nr. (i)-(iii) omhandlede 
oplysninger samlet, hvis deltagerne i konsortiet ønsker det.

Ændringsforslag 76
Artikel 10, stk. 2

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en tredjedel af 
registreringsgebyret.

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler en passende del af 
registreringsgebyret.

Begrundelse

Der bør ikke fastlægges en stram grænse (en tredjedel) for registreringsomkostningerne. 
Incitamentet til at danne konsortier ville på den måde blive begrænset til konsortier med to 
deltagere, da de ville være de eneste, der havde fordel af omkostningsbegrænsningen. En 
omkostningsdeling uden fast begrænsning skaber derimod et incitament til at danne også 
større konsortier.

Ændringsforslag 77
Artikel 11, stk. 1

1. Det tekniske dossier, der er omhandlet i 
artikel 9, litra a), skal med hensyn til nr. 
(vi), (vii) og (viii) mindst omfatte følgende:

udgår

(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
(b) de oplysninger, der er nærmere angivet 
i bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør
(c) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
100 tons eller mere pr. år pr. producent 
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eller importør
(d) de oplysninger, der er nærmere angivet 
i bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 1 
000 tons eller mere pr. år pr. producent 
eller importør.

Begrundelse

Det er ikke længere nødvendigt at indsende oplysninger afhængigt af mængde, da kravet om 
indsendelse af oplysninger skal baseres på eksponering (bilag IXa).

Da der ikke findes noget entydigt bevis på, at "højere produktionsmængde medfører højere 
risiko", er mængde ikke egnet som referencegrundlag for fastsættelse af krav om indsendelse 
af oplysninger, og især ikke et egnet som kriterium med henblik på opnåelse af større 
sikkerhed for mennesker og miljø, som det indgår i målsætningerne. Den nødvendige indsats 
står ikke i et rimeligt forhold til det økologiske eller sociale udbytte.

Ændringsforslag 78
Artikel 11, stk. 2

2. Så snart den mængde af et stof, der 
allerede er registreret, når op på den 
efterfølgende tonnagegrænseværdi, 
indsendes de yderligere oplysninger, som er 
påkrævede i henhold til stk. 1, samt 
ajourføringer af andre elementer af 
registreringen set i lyset af disse yderligere 
oplysninger, til agenturet.

udgår

Begrundelse

Konsekvensændring (se artikel 11, stk. 1)

Ændringsforslag 79
Artikel 12, stk. 3

3. Laboratorieforsøg og analyser udføres 
efter de i direktiv 87/18/EØF fastsatte 
principper for god laboratoriepraksis og efter 
bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF.

3. Nye laboratorieforsøg med hvirveldyr
udføres efter de i direktiv 87/18/EØF 
fastsatte principper for god 
laboratoriepraksis og efter bestemmelserne i 
direktiv 86/609/EØF.
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Begrundelse

Gentagelse af alle allerede udførte forsøg, som ikke er i overensstemmelse med principperne 
for god laboratoriepraksis, ville medføre gentagelse af et stort antal unødvendige forsøg med 
hvirveldyr. Også allerede udførte forsøg, som ikke er i overensstemmelse med principperne 
for god laboratoriepraksis, giver pålidelige oplysninger til registrering og vurdering. 

Derfor bør det dyre krav om overholdelse af principperne for god laboratoriepraksis 
begrænses til nye forsøg med hvirveldyr.

Andre informationer, som f.eks. fysisk-kemiske data af tilstrækkelig god kvalitet kan 
fremskaffes billigere.

Ændringsforslag 80
Artikel 13, stk. 3, litra d

(d) vurdering af PBT og vPvB. udgår

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en særskilt vurdering af PBT og vPvB-stoffer. En vurdering af 
sådanne egenskaber skal allerede finde sted i forbindelse med den vurdering af risikoen, der 
er nævnt i stk. 3, litra (a) og (c).

Ændringsforslag 81
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser.

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser eller 
anvendelses-/eksponeringskategorier.

Ændringsforslag 82
Artikel 13, stk. 5, litra b

(b) i kosmetiske midler i betydningen i 
Rådets direktiv 76/768/EØF.

udgår

Begrundelse

Dette direktiv er blevet optaget på listen over undtagelser, jf. artikel 2, stk. 1a (nyt).
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Ændringsforslag 83
Artikel 15, stk. 1

1. Enhver producent, der fremstiller et på 
stedet isoleret mellemprodukt i mængder på 
1 ton eller mere pr. år, indsender en 
registrering af det på stedet isolerede 
mellemprodukt til agenturet.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er blevet sammenfattet i artikel 16. Efter den nye artikel 16, stk. 3, gælder 
de samme krav for på stedet isolerede mellemprodukter og transporterede mellemprodukter 
(basisoplysninger).

Ændringsforslag 84
Artikel 15, stk. 2

2. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, i det 
omfang producenten er i stand til at 
indsende dem uden at skulle udføre 
yderligere forsøg:

udgår

(a) producentens identitet, som angivet i 
punkt 1 i bilag IV
(b) mellemproduktets identitet, som angivet 
i punkt 2 i bilag IV
(c) mellemproduktets klassificering
(d) eventuelle eksisterende og foreliggende 
oplysninger om mellemproduktets fysisk-
kemiske egenskaber og egenskaber, som 
kan påvirke menneskers sundhed eller 
miljøet.

Ændringsforslag 85
Artikel 16, overskrift

Registrering af transporterede isolerede 
mellemprodukter

Registrering af på stedet isolerede eller 
transporterede isolerede mellemprodukter
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Ændringsforslag 86
Artikel 16, stk. 1

1. Enhver producent eller importør af et 
transporteret isoleret mellemprodukt i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsender en registrering af det 
transporterede isolerede mellemprodukt til 
agenturet.

1. Enhver producent eller importør af et på 
stedet isoleret eller transporteret isoleret 
mellemprodukt i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, indsender en registrering af det 
transporterede isolerede mellemprodukt til 
agenturet.

Ændringsforslag 87
Artikel 16, stk. 2, litra b

(b) mellemproduktets identitet, som angivet 
i punkt 2 i bilag IV

(b) mellemproduktets navn, herunder CAS-
nummer, hvis et sådant foreligger

Begrundelse

Nøjagtig identificering kræver dyre analytiske undersøgelser. Den bør kun kræves foretaget i 
konkrete tilfælde, f.eks. i forbindelse med konsortier.

Ændringsforslag 88
Artikel 16, stk. 2, litra c

(c) mellemproduktets klassificering (c) mellemproduktets klassificering, hvis en 
sådan foreligger

Begrundelse

Kun i forbindelse med markedsførte mellemprodukter er det som regel nødvendigt med en 
klassificering.

Ændringsforslag 89
Artikel 16, stk. 2, litra d

(d) eventuelle eksisterende og foreliggende 
oplysninger om mellemproduktets fysisk-
kemiske egenskaber og egenskaber, som 
kan påvirke menneskers sundhed eller 
miljøet.

(d) produktionsmængde (vægtniveau) pr. år 
(> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t).
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Begrundelse

For mellemprodukter kræves også basisoplysninger , jf. stk. 3. Desuden er det 
hensigtsmæssigt med angivelse af vægtniveau.

Ændringsforslag 90
Artikel 16, stk. 3

3. En registrering af et transporteret 
isoleret mellemprodukt i mængder på mere 
end 1 000 tons pr. år skal ud over de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, 
omfatte de oplysninger, der er nærmere 
fastsat i bilag V.

3. En producent eller importør, som 
producerer eller importerer et på stedet 
isoleret eller et transporteret isoleret 
mellemprodukt i en mængde på mindst 1 
ton pr. år, fremskaffer senest to år efter 
registreringen i overensstemmelse med stk. 
1 og 2 de oplysninger om stofegenskaberne, 
der er nævnt i bilag V, med undtagelse af 
oplysningerne om sensibilisering; disse 
oplysninger stilles til rådighed for de 
kompetente myndigheder som led i den 
officielle kontrol, jf. artikel 122, og for 
agenturet efter anmodning.

For så vidt angår generering af disse 
oplysninger finder artikel 12 anvendelse.

Begrundelse

For mellemprodukter kræves de samme oplysninger som for andre stoffer. Af praktiske 
grunde skal det dog ikke være obligatorisk at indgive dem til agenturet.

Ændringsforslag 91
Artikel 16, stk. 4, afsnit 1, indledning

4. Stk. 2 og 3 finder kun anvendelse på 
transporterede isolerede mellemprodukter, 
hvis transporten af dem til andre steder 
finder sted under stram kontraktmæssig 
styring, herunder fremstilling som 
lønarbejde eller mod gebyr, og hvor 
syntesen af et eller flere andre stoffer fra 
dette mellemprodukt foregår på disse andre 
steder under følgende nøje kontrollerede 
betingelser:

4. Stk. 2 og 3 finder kun anvendelse på 
transporterede isolerede mellemprodukter, 
hvis de produceres og anvendes under 
kontrollerede betingelser:
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Begrundelse

Krav vedrørende kontrollerede betingelser bør fastsættes i særskilte retningslinjer. De 
betingelser, der er fastsat i forslaget, er for ufleksible og tager ikke i tilstrækkelig grad højde 
for, hvad der er almindelig praksis.

Ændringsforslag 92
Artikel 16, stk. 4, afsnit 1, litra a, b, c, d, e, f, g og h, samt afsnit 2

(a) stoffet skal opbevares strengt isoleret 
ved hjælp af tekniske midler i hele dets 
livscyklus, herunder fremstilling, transport 
(inkl. jernbanetransport, vejtransport, 
transport ad indre vandveje, sø- eller 
lufttransport og transport i rørledninger), 
rensning, rengøring og vedligeholdelse, 
prøveudtagning, analyse, lastning og 
losning af udstyr eller beholdere, 
affaldsbortskaffelse eller -rensning og 
oplagring

udgår

(b) i tilfælde af potentiel eksponering, skal 
der findes procedure- og 
kontrolteknologier, som reducerer emission 
og den deraf følgende eksponering mest 
muligt
(c) kun behørigt uddannet og autoriseret 
personale må håndtere stoffet
(d) i tilfælde af rengørings- og 
vedligeholdelsesarbejder skal der anvendes 
særlige procedurer som f.eks. udrensning 
og udvaskning, før systemet åbnes og 
nogen får adgang til det
(e) transportoperationer skal finde sted i 
overensstemmelse med kravene i 
direktiv 94/55/EF
(f) i tilfælde af uheld, og hvor der 
frembringes affald, skal der anvendes 
procedure- og/eller kontrolteknologier til at 
reducere emissioner og den deraf følgende 
eksponering mest muligt under rensnings-
eller rengørings- og 
vedligeholdelsesprocedurer
(g) procedurerne for håndtering af stoffer 
skal være veldokumenterede og skal nøje 
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overvåges af stedets operatør
(h) registranten skal have et 
produktforvaltningssystem og skal overvåge 
brugerne for at sikre overholdelse af de 
betingelser, der er anført i litra (a) til (g).
Hvis betingelserne anført i første afsnit 
ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte 
de oplysninger, der er nærmere angivet i 
artikel 9.

Ændringsforslag 93
Artikel 17, stk. 1

1. Når det er hensigten, at et på stedet 
isoleret mellemprodukt eller transporteret 
isoleret mellemprodukt skal fremstilles i 
Fællesskabet af to eller flere producenter 
og/eller importeres af to eller flere 
importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Dele af 
registreringen indsendes så af én producent 
eller importør, der med deres accept 
handler på vegne af de andre producenter 
og/eller importører i overensstemmelse med 
andet og tredje afsnit.

udgår

Hver deltager i konsortiet indsender 
separat de oplysninger, der er angivet i 
artikel 15, stk. 2, litra a) og b), og artikel 
16, stk. 2, litra a) og b).
Den producent eller importør, der 
indsender på vegne af de andre deltagere i 
konsortiet, indsender de oplysninger, der er 
nærmere angivet i artikel 15, stk. 2, litra c) 
og d), og artikel 16, stk. 2, litra c) og d), og 
stk. 3, hvor dette er relevant.

Begrundelse

Der kræves ikke længere registrering af mellemprodukter. I de tilfælde, hvor der kræves 
præregistrering eller datadeling, finder artikel 10 anvendelse.

Ændringsforslag 94
Artikel 17, stk. 2
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2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en tredjedel af 
gebyret.

udgår

Begrundelse

Konsekvensændring.

Ændringsforslag 95
Artikel 20, stk. 1, litra d

(d) nye anvendelser, som stoffet fremstilles 
eller importeres til, og som vedkommende 
med rimelighed kan forventes at have fået
kendskab til

(d) nye anvendelser eller anvendelses-
/eksponeringskategorier, som stoffet 
fremstilles eller importeres til, og som 
vedkommende har kendskab til og støtter

Begrundelse

Det kan ikke i praksis kontrolleres, hvad registranten "med rimelighed kan forventes at have 
fået kendskab til". Det må ikke pålægges producenter/importører at anmelde anvendelser, de 
ikke støtter.

Ændringsforslag 96
Kapitel 6, overskrift

OVERGANGSBESTEMMELSER FOR 
INDFASNINGSSTOFFER OG 

ANMELDTE STOFFER

udgår

Ændringsforslag 97
Afsnit II a (nyt) efter artikel 20

AFSNIT IIa
OVERGANGSORDNINGER FOR 
REGISTRERING AF STOFFER

Begrundelse

Med det nye afsnit IIa bliver det muligt at sikre en ensartet præregistrering af alle stoffer på 
et bestemt tidspunkt. Det giver producenter, videreforarbejdere, brugere og myndigheder 
større sikkerhed i planlægningen. Samarbejde i en tidlig fase og bedre muligheder for at 
danne konsortier (f.eks. OSOR) vil betyde, at færre stoffer forsvinder fra markedet. Det 
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betyder aflastning af især SMV'er og downstream-brugere. De vigtigste oplysninger om 
stoffernes egenskaber og eksponering foreligger allerede efter fem år.

Ændringsforslag 98
Nyt kapitel efter artikel 20

KAPITEL I
PRINCIPPER

Ændringsforslag 99
Artikel 20 a (ny), overskrift

Anvendelsesområde for 
overgangsordningerne

Ændringsforslag 100
Artikel 20 a (ny)

Overgangsordningerne i dette afsnit kan 
kun anvendes på indfasningsstoffer, for 
hvilke en producent eller importør har fået 
udleveret et præregistreringsnummer.

Ændringsforslag 101
Artikel 21, stk. 1, indledning

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 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstofferne på 
bearbejdningsliste 1 (artikel 22e).

Ændringsforslag 102
Artikel 21, stk. 1, litra a og b

(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 

udgår
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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.

Ændringsforslag 103
Artikel 21, stk. 2

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 7 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstofferne på 
bearbejdningsliste 2 (artikel 22f, stk. 1).

Ændringsforslag 104
Artikel 21, stk. 2 a (nyt)

2a. Artikel 19 finder i en periode på 9 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstofferne på 
bearbejdningsliste 3 (artikel 22f, stk. 2).

Ændringsforslag 105
Artikel 21, stk. 3

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
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.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstofferne på 
bearbejdningsliste 4 (artikel 22f, stk. 3).
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Ændringsforslag 106
Artikel 21, stk. 3 a (nyt)

3a. For at blive omfattet af 
overgangsordningen i stk. 1-4 skal den 
potentielle registrant af et indfasningsstof 
have anmeldt dette stof til stofregistret i 
overensstemmelse med artikel 22a med 
angivelse af de deri krævede oplysninger 
inden for de deri fastsatte tidsfrister og fået 
udleveret et præregistreringsnummer.

Ændringsforslag 107
Artikel 21, stk. 3 b (ny)

3b. Retten til at blive omfattet af 
overgangsordningen i stk. 1-4 bortfalder, 
hvis registranten af det stof, der anmeldes 
til stofregistret, ikke angiver de 
basisoplysninger, der er nævnt i artikel 22c, 
inden for de i samme artikel fastsatte 
tidsfrister. Med bortfaldet af retten til at 
blive omfattet af overgangsordningen i stk. 
1-4 bliver det præregistreringsnummer, der 
er udleveret i medfør af artikel 22a, stk. 4, 
ugyldigt. Denne artikels første punktum 
finder ikke anvendelse på stofferne på 
bearbejdningsliste 1.

Ændringsforslag 108
Artikel 21, stk. 3 c (ny)

3c. Stk. 6 finder ikke anvendelse på på 
stedet isolerede og transporterede isolerede 
mellemprodukter.

Ændringsforslag 109
Artikel 22, stk. 1

1. En anmeldelse indgivet i 
overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF 
anses for en registrering for så vidt angår 
dette afsnit, og agenturet tildeler et 

1. En anmeldelse indgivet i 
overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF 
anses for en registrering og vurdering for så 
vidt angår afsnit II og VI, og agenturet 
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registreringsnummer senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

tildeler et registreringsnummer senest et år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

En vurdering foretaget i overensstemmelse 
med forordning (EØF) 793/93 eller en 
tilsvarende internationalt anerkendt 
procedure før denne forordnings 
ikrafttrædelse anses for en registrering og 
vurdering for så vidt angår dette afsnit. 
Agenturet udleverer et 
registreringsnummer senest et år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Disse stoffer er allerede blevet vurderet, da de blev anmeldt som nye stoffer, eller  i 
forbindelse med EU-forordningen om eksisterende stoffer. Det ville være unødvendigt 
bureaukratisk at kræve, at dokumentationen skulle indgives på ny.

Ændringsforslag 110
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 
11, fremsendes de yderligere oplysninger, 
der er påkrævet for denne højere 
grænseværdi samt alle de lavere 
grænseværdier i henhold til artikel 9 og 11, 
medmindre sådanne oplysninger allerede er 
indsendt i overensstemmelse med disse 
artikler.

2. Artikel 20 finder anvendelse på stoffer, 
som anses for registreret i 
overensstemmelse med stk. 1.

Begrundelse

Det er unødvendigt at henvise til tonnagegrænseværdier (se begrundelsen til artikel 11). Kun 
anmeldelsespligten i henhold til artikel 20 skal overholdes.

Ændringsforslag 111
Kapitel 1 a (nyt), overskrift

PRÆREGISTRERING

Ændringsforslag 112
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Artikel 22 a (ny), overskrift

Pligt til at anmelde stoffer til stofregistret

Begrundelse

Med det nye afsnit IIa kommer virksomhedernes anmeldelser i forbindelse med etableringen 
af stofregistret (se artikel 3, stk. 20) også til at omfatte basisoplysninger (se artikel 22c). 
Disse omfatter de vigtigste oplysninger om stofegenskaber, eksponering og anvendelse. På 
basis heraf kan der foretages en prioritering med tidsmæssigt ordnede bearbejdningslister 
med henblik på den videre registrering.

Ændringsforslag 113
Artikel 22 a (ny), stk. 1-3

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, meddeler enhver producent 
eller importør, der fremstiller eller 
importerer et stof eller et præparat i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, senest 
1 år og 6 måneder efter forordningens 
ikrafttrædelse agenturet de oplysninger, der 
er nævnt i stk. 2, med henblik på optagelse i 
stofregistret.
2. Følgende oplysninger skal meddeles i det 
format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108:
a) producentens eller importørens navn og 
adresse samt angivelse af kontaktperson
b) en erklæring, hvoraf det fremgår, om der 
er givet tilladelse til, at producentens eller 
importørens navn og adresse 
offentliggøres, jf. artikel 22b, stk. 2
c) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder  
CAS-nummer, hvis et sådant foreligger
d) årlig produktionsmængde efter 
vægtniveau (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t);
e) en angivelse af de toksikologiske eller 
økotoksikologiske "endpoints", for hvilke 
producenten eller importøren råder over 
relevante undersøgelser hidrørende fra 
egne forsøg med hvirveldyr
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f) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
stoffet udelukkende anvendes som på stedet 
isoleret eller transporteret isoleret 
mellemprodukt
g) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
producenten eller importøren er villig til at 
indgå i et konsortium, jf. artikel 10.
3. Hvis fristen i stk. 1 er udløbet, kan 
agenturet efter en anmodning indgivet 
inden for en frist for efterfølgende 
anmeldelse på yderligere 6 måneder i 
begrundede tilfælde give tilladelse til 
efterfølgende anmeldelse til stofregistret 
efter stk. 2. Også i forbindelse med 
efterfølgende anmeldelse gælder fristen for 
meddelelse af basisoplysninger i artikel 
22c. Afviser agenturet en efterfølgende 
anmeldelse, kan der gøres indsigelse mod 
denne afgørelse efter bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

Begrundelse

Denne indsigelsesret er først og fremmest relevant for downstream-brugere, som, efter at 
anmeldelsesfristen er udløbet, må konstatere, at et vigtigt stof ikke er blevet anmeldt af deres 
leverandør. Inden for fristen for efterfølgende anmeldelse har de mulighed for at finde en 
anden leverandør og få stoffet efterfølgende anmeldt eller for selv at anmelde det.

Ændringsforslag 114
Artikel 22 a (ny), stk. 4-6

4. Agenturet tildeler anmeldelsen til 
stofregistret efter artikel 22a et nummer 
(præregistreringsnummer) og registrerer 
datoen for modtagelsen af anmeldelsen. 
Agenturet underretter straks den 
pågældende producent eller importør om 
præregistreringsnummeret og 
modtagelsesdatoen. Agenturet gør i den 
forbindelse producenten eller importøren 
opmærksom på anmeldelsesforpligtelserne 
efter artikel 22c og konsekvenserne af 
manglende overholdelse eller 
misligholdelse af disse forpligtelser.
Præregistreringsnummeret fungerer som 
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bevis på den midlertidige ret til at fremstille 
eller importere stoffet, jf. artikel 21.
5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på 
på stedet isolerede eller transporterede 
isolerede mellemprodukter, og agenturet 
tildeler anmeldelsen til stofregistret et 
registreringsnummer, jf. artikel 18, stk. 1.
6. Downstream-brugere giver senest 1 år 
efter offentliggørelsen af stofregistret, jf. 
22b, stk. 2, agenturet meddelelse om 
undersøgelser hidrørende fra egne forsøg 
med hvirveldyr vedrørende toksikologiske 
eller økotoksikologiske "endpoints". 
Agenturet foretager en tilføjelse i 
stofregistret og offentliggør denne tilføjelse 
30 dage efter udløbet af fristen i stk. 5.

Begrundelse

Udslaggivende for prioriteringen er stoffets toksiske egenskaber, omfanget af eksponeringen 
og fremstillingsmængden. Hvert enkelt stof optages derefter på en af bearbejdningslisterne og 
står på et bestemt tidspunkt for tur til at blive registreret. Derved opnås der hurtigere en 
større grad af sikkerhed, ligesom det bliver lettere at danne konsortier.

Ændringsforslag 115
Artikel 22 b (ny), overskrift

Stofregister

Begrundelse

Agenturets offentliggørelse af stoflisten/registret skaber på et tidligt tidspunkt stor 
gennemsigtighed.

Ændringsforslag 116
Artikel 22 b (ny), stk. 1-3

1. Agenturet fører et stofregister med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 22a.
2. Agenturet offentliggør fra dette 
stofregister 1 måned efter udløbet af 
anmeldelsesfristen i artikel 22a, stk. 1, alle 
anmeldte stoffer med:
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a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder  
CAS-nummer, hvis et sådant foreligger
b) producentens eller importørens navn og 
adresse, såfremt der er givet tilladelse 
hertil, jf. artikel 22a, stk. 2, litra b)
c) angivelse af, for hvilket toksikologisk 
"endpoint", der foreligger undersøgelser 
hidrørende fra forsøg med hvirveldyr
d) en påmindelse, hvis stoffet i henhold til 
artikel 22e skal registreres senest 5 år efter 
forordningens ikrafttrædelse 
(bearbejdningsliste 1)
3. Agenturet offentliggør de i stk. 2 
omhandlede oplysninger fra efterfølgende 
anmeldelser, jf. artikel 22a, stk. 3, senest 1 
måned efter udløbet af fristen for 
efterfølgende anmeldelser.

Ændringsforslag 117
Artikel 22 c (ny), overskrift

Basisoplysninger

Ændringsforslag 118
Artikel 22 c (ny), stk. 1-5

1. Enhver producent eller importør af 
stoffer, der er optaget i stofregistret, giver 
senest 3 år og 6 måneder efter 
offentliggørelsen af stofregistret, jf. artikel 
22b, stk. 2, agenturet basisoplysninger, jf. 
stk. 2, om hvert enkelt stof. Første punktum 
finder ikke anvendelse på stofferne på 
bearbejdningsliste 1 (artikel 22e).
2. Følgende oplysninger skal meddeles som 
basisoplysninger i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 
108:
a) oplysninger om stofegenskaber, jf. bilag 
V; for stoffer, som fremstilles eller 
importeres af en producent eller importør i 
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Fællesskabet i mængder på under 10 tons 
pr. år, meddeles de til rådighed stående 
oplysninger om stofegenskaber, jf. bilag V
b) klassifikation og mærkning, såfremt det 
er relevant
c) oplysninger om anvendelseskategorier 
efter bilag Iba (nyt)
d) oplysninger om eksponering efter bilag 
Ibb (nyt) 
e) klassificering på bearbejdningsliste 2, jf. 
artikel 22f, stk. 1, litra b), efter kriterierne i 
bilag Ibb (nyt), såfremt det er nødvendigt.
3. Hvis fristen i stk. 1 er udløbet, kan 
agenturet efter en anmodning indgivet 
inden for en frist for efterfølgende 
anmeldelse på yderligere 6 måneder i 
begrundede tilfælde give tilladelse til 
efterfølgende meddelelse af 
basisoplysninger efter stk. 2 samt 
oplysninger efter artikel 22a, stk. 2, for et 
stof, der er opført i stofregistret. I sådanne 
tilfælde tildeler agenturet den 
producent/importør, der efterfølgende 
meddeler de ovennævnte oplysninger, et 
præregistreringsnummer.
4. Med undtagelse af monomerer, der 
anvendes som på stedet isolerede eller 
transporterede isolerede mellemprodukter, 
finder stk. 1-5 ikke anvendelse på på stedet 
isolerede eller transporterede isolerede 
mellemprodukter. Producenterne eller 
importørerne af sådanne stoffer 
fremskaffer dog de i stk. 2, litra a), nævnte 
oplysninger om stofegenskaber, jf. bilag V, 
med undtagelse af oplysningerne om 
sensibilisering inden for den frist, der er 
nævnt i stk. 1; disse oplysninger stilles til 
rådighed for de ansvarlige myndigheder 
som led i den officielle kontrol, jf. artikel 
122, og for agenturet efter anmodning.
5. Artikel 10 og artikel 18, stk. 2, første og 
tredje punktum f.f., stk. 3 og 4, finder 
tilsvarende anvendelse.
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Ændringsforslag 119
Kapitel 3 (nyt), overskrift

PRIORITERING MED HENBLIK PÅ 
REGISTRERINGEN UNDER 
OVERGANGSORDNINGEN

Ændringsforslag 120
Artikel 22 d (ny), overskrift

Principper

Ændringsforslag 121
Artikel 22 d (ny), stk. 1-4

1. Registreringen af stoffer efter 
bestemmelserne i kapitel 2 følger under 
overgangsordningen den prioritering, der 
er fastlagt i nedenstående bestemmelser.
2. For at fastlægge prioriteringen opstiller 
agenturet fire bearbejdningslister, jf. artikel 
22e og 22f, efter de oplysninger, 
producenter og importører har givet ved 
præregistreringen (kapitel 2). Det foretager 
tilføjelser til og ændringer i 
bearbejdningslisterne, såfremt tilladte 
efterfølgende anmeldelser til stofregistret 
(artikel 22a, stk. 3) eller basisoplysninger 
(artikel 22c, stk. 3) supplerer eller ændrer 
producenternes eller importørernes 
oplysninger ved præregistreringen.
3. Såfremt forskellige producenter eller 
importører har givet forskellige oplysninger 
om det samme stof, tager agenturet de 
oplysninger i betragtning, som indebærer 
den højeste prioritet.
4. Efter ansøgning kan agenturet i 
begrundede tilfælde omprioritere et stof, 
der i medfør af stk. 3 er blevet prioriteret 
højere, så det det atter får den prioritet, der 
svarer til ansøgerens oplysninger ved 
præregistreringen, jf. artikel 22e eller 
artikel 22f. Ansøgeren kan gøre indsigelse 
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mod en afvisning fra agenturets side, jf. 
første punktum, efter bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

Ændringsforslag 122
Artikel 22 e (ny), overskrift

Stoffer på bearbejdningsliste 1

Ændringsforslag 123
Artikel 22 e (ny), stk. 1 og 2

1. Stoffer på bearbejdningsliste 1 
registreres senest 5 år efter forordningens 
ikrafttrædelse. På bearbejdningsliste 1 
opføres følgende stoffer:
a) indfasningsstoffer, som i bilag 1 til 
direktiv 67/548/EØF er klassificeret i 
kategori 1 eller 2 som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske og 
ifølge producenternes eller importørernes 
oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 1 ton pr. år pr. 
producent eller pr. importør
b) indfasningsstoffer, når de ifølge 
producenternes eller importørernes 
oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 1000 tons pr. år pr. 
producent eller pr. importør
2. Offentliggørelsen af bearbejdningsliste 1 
og eventuelle tilføjelser eller ændringer 
hertil finder i medfør af artikel 22b, stk. 2, 
litra (d), sted sammen med 
offentliggørelsen af stofregistret.

Ændringsforslag 124
Artikel 22 f (ny), overskrift
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Stoffer på bearbejdningsliste 2-4

Ændringsforslag 125
Artikel 22 f (ny), stk. 1-4

1. Stoffer på bearbejdningsliste 2 
registreres senest 7 år efter forordningens 
ikrafttrædelse. På bearbejdningsliste 2 
opføres følgende stoffer:
a) indfasningsstoffer, når de ifølge 
producenternes eller importørernes 
oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 100 tons pr. år pr. 
producent eller pr. importør
b) indfasningsstoffer, når de ifølge 
producenternes eller importørernes 
oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 1 ton pr. år pr. 
producent eller pr. importør og af en 
producent eller importør efter artikel 22c, 
stk. 2, litra (e), i overensstemmelse med 
kriterierne i bilag Ibb (nyt) klassificeres på 
bearbejdningsliste 2; dette berører ikke 
artikel 22e
2. Stoffer på bearbejdningsliste 3 
registreres senest 9 år efter forordningens 
ikrafttrædelse. På bearbejdningsliste 3 
opføres indfasningsstoffer, når de ifølge 
producenternes eller importørernes 
oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 10 tons pr. år pr. 
producent eller pr. importør og ikke 
registreres efter stk. 1, litra (b).
3. Stoffer på bearbejdningsliste 4 
registreres senest 11 år efter forordningens 
ikrafttrædelse. På bearbejdningsliste 4 
opføres indfasningsstoffer, når de ifølge 
producenternes eller importørernes 
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oplysninger om produktionsmængde 
(artikel 22a, stk. 2, litra (d)) fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på mindst 1 ton pr. år pr. 
producent eller pr. importør og ikke 
registreres efter stk. 1, litra (b).
4. Agenturet offentliggør bearbejdningsliste 
2-4 senest 1 måned efter udløbet af den frist 
for meddelelse af basisoplysninger, der er 
nævnt i artikel 22c, stk. 1. Hvis en godkendt 
efterfølgende meddelelse af 
basisoplysninger (artikel 22c, stk. 3) 
resulterer i en tilføjelse til eller ændring af 
bearbejdningslisterne, jf. artikel 22d, stk. 2, 
andet punktum, og artikel 22d, stk. 3, 
offentliggør agenturet sådanne tilføjelser 
eller ændringer senest 1 måned efter 
udløbet af den frist for efterfølgende 
anmeldelser, der er nævnt i artikel 22c, stk. 
3.

Ændringsforslag 126
Artikel 26, stk. 1-5

1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

udgår

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger
(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson
(c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe
(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
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opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering
(e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.
Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.
2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:
(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.
3. Registranter, der ikke indsender de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.
4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere 
kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det 
format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108.
5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger 
om det pågældende stof i henhold til stk. 1 
til 4, adgang til data om de enkelte stoffer. 
De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne har også adgang til disse 
data.
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Begrundelse

Disse bestemmelser bortfalder i afsnit III, fordi bestemmelserne om præregistrering 
systematisk bør placeres i afsnit IIa, der omhandler registrering (især artikel 20a og 22a). 
Præregistrering er ikke nødvendig for at begrænse dyreforsøg.

Ændringsforslag 127
Artikel 27, stk. 1

1. Alle producenter og importører, der har 
indsendt oplysninger til agenturet i henhold 
til artikel 26 for samme indfasningsstof, 
deltager i et forum til udveksling af 
oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum).

1. Alle producenter og importører, der har 
indsendt oplysninger til agenturet i henhold 
til artikel 22a for samme indfasningsstof, 
deltager i et forum til udveksling af 
oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum).

Begrundelse

Konsekvens af, at artikel 26 udgår. Oplysningerne skal nu meddeles til stofregistret i henhold 
til artikel 22a.

Ændringsforslag 128
Artikel 28, stk. 1

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den 
database, der er omhandlet i artikel 26, og 
ved at kommunikere inden for det SIEF, som 
han deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et 
forsøg med hvirveldyr, inden to måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 26, stk. 
2, om at modtage denne undersøgelse.

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere det 
stofregister, der er omhandlet i artikel 22b, 
og ved at kommunikere inden for det SIEF, 
som han deltager i. Hvis der findes en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
anmoder en deltager i det SIEF, som vil 
skulle udføre et forsøg med hvirveldyr, om 
at modtage denne undersøgelse.

Begrundelse

Konsekvens af, at artikel 26 udgår. Oplysningerne findes i stedet i det stofregister, der er 
omhandlet i artikel 22b.

Der bør ikke knyttes en frist til kravet om, at foreliggende undersøgelser vedrørende 
hvirveldyr skal konsulteres, da der er brug for sådanne undersøgelser enten til fremskaffelse 
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af basisoplysninger, jf. artikel 22c, eller i forbindelse med registreringen. Desuden skal det 
være muligt også at anmode om undersøgelsen tidligere, hvis der er planer om tidligere 
registrering.

Ændringsforslag 129
Artikel 28, stk. 2

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med hvirveldyr 
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
deltagere dette SIEF, som har indsendt 
oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet, og som måske skal 
udføre den pågældende undersøgelse. De 
træffer alle de nødvendige foranstaltninger 
for at opnå en aftale om, hvem der skal 
udføre undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere.

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med hvirveldyr 
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
deltagere dette SIEF, som har indsendt 
oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet eller om anvendelses-
og eksponeringskategorier, og som måske 
skal udføre den pågældende undersøgelse. 
De træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger for at opnå en aftale om, 
hvem der skal udføre undersøgelsen på 
vegne af de andre deltagere.

Ændringsforslag 130
Artikel 28 a (ny), overskrift

Ansvar og retsbeskyttelse

Ændringsforslag 131
Artikel 28 a (ny), stk. 1

1. Medmindre andet er fastsat, har 
agenturet ansvaret for afgørelser, der hører 
under dette afsnit.

Begrundelse

For at skabe klarhed bør det udtrykkelig nævnes, at agenturet er ansvarligt for hele afsnit III.

Ændringsforslag 132
Artikel 28 a (ny), stk. 2

2. Der kan i henhold til bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89 gøres indsigelse mod 
agenturets afgørelser, der hører under dette 
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afsnit.

Begrundelse

I stedet for en detaljeret opremsning bør retten til at gøre indsigelse fastslås generelt på dette 
sted.

Ændringsforslag 133
Artikel 29, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Dette gælder ikke for stoffer og præparater, 
som markedsføres i mængder på under 1 
kg pr. år eller i form af en enkelt leverance 
med henblik på videnskabelig forskning og 
udvikling.

Begrundelse

Det er ude af proportion, hvis der skal udarbejdes et sikkerhedsdatablad for helt små 
mængder eller for en enkelt leverance (f.eks. til en universitetslærer).

Ændringsforslag 134
Artikel 29, stk. 3

3. Hvis et præparat ikke opfylder kriterierne 
for klassificering som farligt i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men i 
koncentrationer, der hver for sig 
er = 1 vægtprocent for ikke-gasformige 
præparater og = 0,2 volumenprocent for 
gasformige præparater, indeholder mindst ét 
stof med sundheds- eller miljøskadelige 
virkninger eller ét stof, for hvilket der i 
medfør af Fællesskabets bestemmelser er 
fastsat grænseværdier for eksponering på 
arbejdsstedet, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af et præparat, uanset om 
det er producenten, importøren, en 
downstream-bruger eller leverandøren, på 
anmodning af en downstream-bruger
forelægge et sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

3. Hvis et præparat ikke opfylder kriterierne 
for klassificering som farligt i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men i 
koncentrationer, der hver for sig 
er = 1 vægtprocent for ikke-gasformige 
præparater og = 0,2 volumenprocent for 
gasformige præparater, indeholder mindst ét 
stof med sundheds- eller miljøskadelige 
virkninger eller ét stof, for hvilket der i 
medfør af Fællesskabets bestemmelser er 
fastsat grænseværdier for eksponering på 
arbejdsstedet, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af et præparat, uanset om 
det er producenten, importøren, en 
downstream-bruger eller leverandøren, 
forelægge et sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.
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Begrundelse

Når der er tale om farlige stoffer, bør der automatisk sendes et sikkerhedsdatablad til 
downstream-brugeren.

Ændringsforslag 135
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, beskrives de relevante 
eksponeringsscenarier eller 
eksponeringskategorierne i de relevante 
afsnit i sikkerhedsdatabladet og/eller gøres 
tilgængelige elektronisk.

Begrundelse

At udvide sikkerhedsdatabladet med bilag vedrørende forskellige eksponeringsscenarier er i 
modstrid med de gældende internationale krav til et sikkerhedsdatablad. Det er ikke praktisk 
muligt at håndtere en masse bilag vedrørende forskellige eksponeringsscenarier, og det vil 
være en uacceptabel belastning især af SMV'er, for sikkerhedsdatabladet indeholder 
beskrivelser både af stoffets anvendelse og af foranstaltninger til risikoforvaltning. Desuden 
skal sikkerhedsdatabladet opfylde GHS-kravene.

Ændringsforslag 136
Artikel 29, stk. 7

7. For så vidt angår identificerede
anvendelser anvender downstream-brugeren 
relevante oplysninger fra det 
sikkerhedsdatablad, som han har modtaget.

7. For så vidt angår identificerede 
eksponeringskategorier anvender 
downstream-brugeren relevante oplysninger 
fra det sikkerhedsdatablad, som han har 
modtaget.

Begrundelse

Det ville være en unødig belastning, hvis sikkerhedsdatabladet skulle udsendes på ny alene 
som følge af forordningens ikrafttrædelse, selv om modtagerne allerede ligger inde med det.

Ændringsforslag 137
Artikel 29, stk. 8, indledning

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for 
den første leverance af et stof efter denne 

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for 
den første leverance af et stof efter denne 
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forordnings ikrafttrædelse. Leverandørerne 
ajourfører det straks i følgende tilfælde:

forordnings ikrafttrædelse, såfremt der ikke 
allerede før forordningens ikrafttrædelse 
var stillet et sikkerhedsdatablad udarbejdet 
efter bestemmelserne i artikel 29, stk. 6, til 
rådighed. Leverandørerne ajourfører det 
straks i følgende tilfælde:

Begrundelse

Det ville være en unødig belastning, hvis sikkerhedsdatabladet skulle udsendes på ny alene 
som følge af forordningens ikrafttrædelse, selv om modtagerne allerede ligger inde med det.

Ændringsforslag 138
Artikel 30, overskrift

Forpligtelse til at videregive oplysninger 
nedad i forsyningskæden vedrørende stoffer 
og præparater, for hvilke der ikke kræves et 

sikkerhedsdatablad

Forpligtelse til at videregive oplysninger 
nedad i forsyningskæden vedrørende stoffer 
og præparater, for hvilke der ikke leveres et 

sikkerhedsdatablad

Ændringsforslag 139
Artikel 30, stk. 1, indledning

1. Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke skal 
levere et sikkerhedsdatablad i henhold til 
artikel 29, meddeler følgende oplysninger til 
den umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

1. Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke leverer et 
sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 29, 
meddeler følgende oplysninger til den 
umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

Begrundelse

Denne bestemmelse må ikke finde anvendelse på aktører, som leverer et sikkerhedsdatablad -
selv om de ikke er forpligtet til det i henhold til artikel 29.

Ændringsforslag 140
Artikel 30, stk. 1, litra a

(a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

udgår
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Begrundelse

Det er ikke rimeligt, at registreringsnummeret skal anføres på sikkerhedsdatabladet for 
stoffer i præparater, som ikke er klassificeret som farlige, mens der kun skal angives 
registreringsnummer for de farlige og ikke for de ufarlige indholdsstoffer, når der er tale om 
farlige præparater med et sikkerhedsdatablad.

Ændringsforslag 141
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
eller anvendelses- og 
eksponeringskategorier med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
anvendelse. Når han gør dette, skal han 
levere tilstrækkelige oplysninger til at sætte 
sin leverandør i stand til at tage hensyn 
hertil i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

Begrundelse

I stedet for at nævne enkelte anvendelser bør det være tilstrækkeligt at angive anvendelses- og 
eksponeringskategorier, således at aftageren ikke er nødt til at afsløre drifts- og 
forretningshemmeligheder for sine leverandører.

Ændringsforslag 142
Artikel 34, stk. 3

3. For så vidt angår registrerede stoffer skal 
producenten eller importøren opfylde den i 
artikel 13 fastlagte forpligtelse, enten før han 
næste gang leverer stoffet til den 
downstream-bruger, der fremsætter 
anmodningen, hvis anmodningen blev 
fremsat mindst én måned før leveringen, 
eller inden for en måned efter 
anmodningen, afhængig af hvilket tidspunkt 
er det seneste. For så vidt angår 
indfasningsstoffer skal producenten eller 
importøren efterkomme en sådan 
anmodning og opfylde forpligtelserne 

3. For så vidt angår registrerede stoffer skal 
producenten eller importøren opfylde den i 
artikel 13 fastlagte forpligtelse, enten før han 
næste gang leverer stoffet til den 
downstream-bruger, der har givet 
meddelelse om en anvendelse eller 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
hvis meddelelsen blev fremsendt mindst én 
måned før leveringen, eller inden for en 
måned efter meddelelsen, afhængig af 
hvilket tidspunkt er det seneste. For så vidt 
angår indfasningsstoffer skal producenten 
eller importøren efterkomme et sådant 
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fastsat i artikel 13 før udløbet af den 
relevante frist i artikel 21, under 
forudsætning af at downstream-brugeren 
fremsætter anmodningen mindst 
12 måneder før udløbet af den pågældende 
frist.

ønske og opfylde forpligtelserne fastsat i 
artikel 13 før udløbet af den relevante frist i 
artikel 21, under forudsætning af at 
downstream-brugeren fremsender 
meddelelsen mindst 12 måneder før udløbet 
af den pågældende frist.

Ændringsforslag 143
Artikel 34, stk. 4, afsnit 1

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse, 
der falder uden for de betingelser, som er 
beskrevet i et eksponeringscenario, som han 
har modtaget i et sikkerhedsdatablad.

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse
eller anvendelses- og eksponeringskategori, 
der falder uden for de betingelser, som er 
beskrevet i et eksponeringscenario eller i de 
nævnte anvendelses- og 
eksponeringskategorier, som han har 
modtaget i et sikkerhedsdatablad. Dette 
gælder kun for stoffer, der anvendes i 
mængder på over 1 ton pr. år.

Begrundelse

Downstream-brugere, og især SMV'er, bør ikke være forpligtet til at udarbejde en kemisk 
sikkerhedsrapport for enhver anvendelse, der afviger fra leverandørens anvendelse, men kun 
for anvendelser, der falder uden for anvendelses- og eksponeringskategorierne. Det er 
nødvendigt at fastsætte en mængdemæssig begrænsning, da downstream-brugerne ellers i 
modsætning til producenter/importører ville være forpligtet til at udarbejde deres egen 
kemiske sikkerhedsrapport selv i forbindelse med helt små mængder.

Ændringsforslag 144
Artikel 35, stk. 1

1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 

1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof i 
overensstemmelse med en anvendelses- og 
eksponeringskategori, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
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dette eksponeringsscenario. eksponeringsscenario eller en anvendelses-
og eksponeringskategori, og anvender 
stoffet uden for de betingelser, der er 
beskrevet heri.

Ændringsforslag 145
Artikel 35, stk. 2, litra e

(e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne

(e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne eller 
anvendelses- og eksponeringskategorierne

Ændringsforslag 146
Artikel 35, stk. 2, litra f

(f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering.

udgår

Begrundelse

Forslaget om yderligere forsøg med hvirveldyr kan udelades, da beskrivelsen af 
eksponeringskategorien, jf. artikel 35, stk. 2, litra (e), som hidtil ikke har været taget i 
betragtning af producenten/importøren, i forbindelse med det nye bilag IXa allerede dækker 
sådanne forsøg.

Ændringsforslag 147
Artikel 38, stk. 1

1. For så vidt angår artikel 39 til 43 er den 
kompetente myndighed den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted eller importøren 
er etableret.

1. For så vidt angår artikel 39 til 46 er den 
kompetente myndighed agenturet.

Begrundelse

For at sikre ensartethed, retssikkerhed og effektivitet skal agenturet være ansvarligt for alle 
spørgsmål vedrørende vurderingen og have enekompetence til at træffe beslutninger om alle 
aspekter i den forbindelse.
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Ændringsforslag 148
Artikel 38, stk. 2

2. Hvis flere producenter eller importører 
har dannet et konsortium i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 17, 
er den kompetente myndighed den 
kompetente myndighed for den ene 
producent eller importør, der indsender 
data til agenturet på vegne af de andre i 
henhold til artikel 10 eller 17.

udgår

Ændringsforslag 149
Artikel 39, stk. 1

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.

udgår

Begrundelse

Forslag til forsøg skal ikke forelægges, da alle de oplysninger, der er relevante for sikker 
anvendelse, allerede indgives i forbindelse med registreringen. Den kompetente 
myndigheds/det kompetente agenturs opgave med at behandle forslagene bortfalder derfor.

Ændringsforslag 150
Artikel 39, stk. 2

2. På grundlag af behandlingen i henhold 
til stk. 1 udarbejder den kompetente 
myndighed et udkast til en af følgende 
afgørelser og træffer denne afgørelse efter 
proceduren i artikel 48 og 49:

udgår

(a) en afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne eller 
downstream-brugeren/downstream-
brugerne at udføre det foreslåede forsøg og 
fastsætter en frist for indsendelse af et 
resumé af forsøgsresultaterne, eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, hvis dette er 
påkrævet i henhold til bilag I



PE 357.851v01-00 70/117 PA\566105DA.doc

DA

(b) en afgørelse i overensstemmelse med 
litra (a), men med ændring af de 
betingelser, som forsøget skal udføres i 
henhold til
(c) en afgørelse, der afviser forslaget til 
forsøg.

Ændringsforslag 151
Artikel 39, stk. 3

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

udgår

Ændringsforslag 152
Artikel 40, stk. 1

1. Den kompetente myndighed kan 
gennemgå enhver registrering for at 
kontrollere et enkelt eller begge af de 
følgende forhold:

1. Agenturet kan gennemgå enhver 
registrering for at kontrollere et enkelt eller 
begge af de følgende forhold:

Ændringsforslag 153
Artikel 40, stk. 1, litra a

(a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de 
tekniske dossierer, der er indsendt i henhold 
til artikel 9, er i overensstemmelse med 
kravene i artikel 9, 11 og 12 og med bilag 
IV til VIII

(a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de 
tekniske dossierer, der er indsendt i henhold 
til artikel 9, 12 og 13, er i overensstemmelse 
med kravene i disse artikler og de dertil 
knyttede bilag

Ændringsforslag 154
Artikel 40, stk. 1, litra b

(b) at tilpasningerne af standardkravene 
for oplysninger og begrundelserne herfor, 
som indgivet i det tekniske dossier/de 
tekniske dossierer, er i overensstemmelse 
med reglerne for sådanne tilpasninger, som 
omhandlet i bilag V til VIII, og med de 
generelle regler omhandlet i bilag IX.

udgår
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Begrundelse

Agenturet skal have mulighed for at gennemgå al indgivet dokumentation (også den kemiske 
sikkerhedsrapport og sikkerhedsdatabladene).

Ændringsforslag 155
Artikel 40, stk. 2

2. På grundlag af en gennemgang foretaget i 
henhold til stk. 1 kan den kompetente 
myndighed udarbejde et udkast til afgørelse, 
der pålægger registranten/registranterne at 
fremsende enhver form for oplysninger, der 
er påkrævede for at bringe 
registreringen/registreringerne i 
overensstemmelse med de relevante 
oplysningskrav, og en sådan afgørelse 
træffes i overensstemmelse med den i artikel 
48 og 49 fastsatte procedure.

2. På grundlag af en gennemgang foretaget i 
henhold til stk. 1 kan agenturet udarbejde et 
udkast til afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne at fremsende 
enhver form for oplysninger, der er 
påkrævede for at bringe 
registreringen/registreringerne i 
overensstemmelse med de relevante 
oplysningskrav, og en sådan afgørelse 
træffes i overensstemmelse med den i artikel 
48 og 49 fastsatte procedure.

Ændringsforslag 156
Artikel 41, stk. 1

1. Den kompetente myndighed gennemgår 
alle oplysninger indsendt som følge af en 
afgørelse truffet i henhold til artikel 39 eller 
40, og udarbejder om nødvendigt udkast til 
enhver passende afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 39 eller 40.

1. Agenturet gennemgår alle oplysninger 
indsendt som følge af en afgørelse truffet i 
henhold til artikel 40, og udarbejder om 
nødvendigt udkast til enhver passende 
afgørelse i overensstemmelse med artikel 
40.

Ændringsforslag 157
Artikel 41, stk. 2

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 43a bis, stk. 1, 
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og 
fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen, agenturet og de andre 
medlemsstater. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen, agenturet,
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
underretter agenturet Kommissionen, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dets
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes til de i artikel 56, stk. 3, og artikel 
66, stk. 2, omhandlede formål.
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konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Begrundelse

De oplysninger, der fremkommer ved vurderingen skal muligvis anvendes i forbindelse med 
godkendelses- eller begrænsningsprocedurer.

Ændringsforslag 158
Artikel 42, stk. 1

1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af et forslag til 
forsøg i henhold til artikel 39, underretter 
agenturet herom.

udgår

Begrundelse

Forslag til forsøg skal ikke forelægges, da alle de oplysninger, der er relevante for sikker 
anvendelse, allerede indgives i forbindelse med registreringen. Den ansvarlige 
myndigheds/det ansvarlige agenturs opgave med at behandle forslagene bortfalder derfor.

Desuden er det uacceptabelt, at man skal vente på myndighedernes afgørelse i op til fem år 
fra forelæggelsen af forslag til forsøg.

Ændringsforslag 159
Artikel 42, stk. 2

2. Den kompetente myndighed udarbejder 
et udkast til afgørelse i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2, inden for en frist på 
120 dage fra modtagelsen fra agenturet af 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger med et forslag til 
forsøg.

udgår

Ændringsforslag 160
Artikel 42, stk. 3

3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder den kompetente myndighed 
udkast til afgørelser i overensstemmelse 

udgår
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med artikel 39, stk. 2:
(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII og VIII
(b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene
(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

Ændringsforslag 161
Artikel 42, stk. 4

4. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderinger af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 39, 
underretter den agenturet herom.

udgår

Ændringsforslag 162
Artikel 43, stk. 1

1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af en registrering i 
henhold til artikel 40, underretter agenturet 
herom.

udgår

Begrundelse

Forslag til forsøg skal ikke forelægges, da alle de oplysninger, der er relevante for sikker 
anvendelse, allerede indgives i forbindelse med registreringen.

Ændringsforslag 163
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Artikel 43, stk. 2

2. Den kompetente myndighed udarbejder et 
udkast til afgørelse i henhold til artikel 40, 
stk. 2, inden 12 måneder efter 
påbegyndelsen af vurderingen af stoffet.

2. Agenturet udarbejder et udkast til 
afgørelse i henhold til artikel 40, stk. 2, 
inden 12 måneder efter påbegyndelsen af 
vurderingen af stoffet.

Ændringsforslag 164
Artikel 43, stk. 3

3. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderingen af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 40, 
underretter den agenturet herom.

udgår

Ændringsforslag 165
Artikel 43 a, stk. 1

For at tilvejebringe en harmoniseret
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 
Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om 
kriterierne for prioritering af stoffer til 
yderligere vurdering. Medlemsstaterne 
anvender disse kriterier ved udarbejdelse af 
deres rullende planer.

For at tilvejebringe en ensartet og 
gennemsigtig fremgangsmåde udarbejder 
agenturet risikoafhængige kriterier for 
afgørelser om udvælgelse af stoffer til 
stofvurdering. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og de anbefalede 
risikostyringsforanstaltninger. I kriterierne 
angives det, hvornår de oplysninger, der 
indgives i henhold til afsnit II, og 
vurderingen af dossieret i henhold til afsnit 
VI ikke er tilstrækkelige for 
risikovurderingen og risikostyringen i 
forbindelse med et stof og dets 
identificerede anvendelse/anvendelser.

Begrundelse

Agenturet skal råde over kriterier til begrundelse af en afgørelse om en yderligere vurdering, 
og disse kriterier skal være gennemsigtige. De kan f.eks. omfatte:

– informationskrav, som er mere vidtgående end kravene i artikel 9, 12 og 13

– sammenfatning af resultaterne af dossier-vurderinger i forbindelse med flere 
registreringer af det samme stof eller lignende stoffer

– krav om afstemning af modstridende resultater af dossier-vurderinger i forbindelse med 
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flere registreringer af det samme stof eller lignende stoffer.

Ændringsforslag 166
Artikel 43 aa, stk. 1,

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig 
på grundlag af et af følgende forhold:

1. Anser agenturet en stofvurdering for 
nødvendig, træffer det afgørelse i henhold 
til artikel 43a, 48 og 49.

Er afgørelsen positiv, optager agenturet for 
så vidt angår målsætningerne i artikel 44-
46 det pågældende stof i en rullende plan. 
Denne plan prioriteres af hensyn til den 
eksisterende risiko.

Begrundelse

En stofvurdering kan kun indledes, hvis kriterierne i artikel 43 er opfyldt.

Ændringsforslag 167
Artikel 43 aa, stk. 1, litra a og b

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller 
et eller flere af dets omdannelsesprodukter 
har problematiske egenskaber eller er 
persistente og tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende

udgår

(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere registranter.

Ændringsforslag 168
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Artikel 43 aa, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre 
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

2. Hvert år forelægger agenturet inden den 
28. februar medlemsstaternes udvalg en 
rullende plan til godkendelse. Denne plan 
gælder for en periode på 3 år, den 
ajourføres hvert år og omfatter de stoffer, 
for hvilke agenturet agter at foretage en 
årlig vurdering.

Agenturet underretter 
registranten/registranterne herom og 
offentliggør den rullende plan på sit 
websted.

Begrundelse

Agenturet foretager kun en yderligere vurdering, når stoffet og dets anvendelse opfylder 
kriterierne for en sådan vurdering, jf. artikel 43a.

Ændringsforslag 169
Artikel 43 aa, stk. 3

3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende plan, eller en 
anden medlemsstat ikke har udtrykt 
interesse, vedtager medlemsstaten den 
pågældende rullende plan. Den kompetente 
myndighed er den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, som har optaget stoffet i 
dens endelige rullende plan.

udgår

Begrundelse

Denne procedure bortfalder, fordi agenturet selv opstiller den rullende plan.

Ændringsforslag 170
Artikel 43 aa, stk. 4

4. I tilfælde, hvor to eller flere 
medlemsstater har optaget det samme stof i 

udgår
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deres udkast til rullende planer, eller, efter 
indsendelse af de rullende planer, har 
udtrykt interesse for at vurdere det samme 
stof, bestemmes den kompetente myndighed 
med hensyn til artikel 44, 45 og 46 i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
andet, tredje og fjerde afsnit.
Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, under hensyntagen til 
princippet om, at fordelingen af stoffer på 
medlemsstater skal afspejle deres andel af 
Fællesskabets samlede 
bruttonationalprodukt. Hvor det er muligt, 
gives der prioritet til medlemsstater, der 
allerede har foretaget dossier-vurderinger 
af det pågældende stof i henhold til artikel 
39 til 43.
Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed, vedtager de berørte 
medlemsstater deres endelige rullende 
planer i overensstemmelse hermed. Den 
kompetente myndighed er den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som har 
optaget stoffet i dens endelige rullende 
plan.
Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, fremsender agenturet 
de modstridende holdninger til 
Kommissionen, som afgør hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, i overensstemmelse med den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, og medlemsstaterne vedtager deres 
endelige rullende planer i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 171
Artikel 43 aa, stk. 5
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5. Så snart de kompetente myndigheder er 
fastlagt, offentliggør agenturet de endelige 
rullende planer på dets websted.

udgår

Ændringsforslag 172
Artikel 43 aa, stk. 6

6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 til 4, 
vurderer alle stoffer i dens rullende plan i 
overensstemmelse med dette kapitel.

udgår

Ændringsforslag 173
Artikel 44, stk. 1

1. Hvis den kompetente myndighed anser 
yderligere oplysninger for påkrævede med 
henblik på at afklare den mistanke, der er 
omhandlet i artikel 43a bis, stk. 1, 
herunder, hvis dette er hensigtsmæssigt, 
oplysninger, der ikke kræves i henhold til 
bilag V til VIII, udarbejder den et begrundet 
udkast til en afgørelse, der kræver, at 
registranten eller registranterne indsender 
yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes 
efter proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

1. Hvis agenturet anser yderligere 
oplysninger for påkrævede ud over kravene 
i artikel 9, 12 og 13, udarbejder den et 
begrundet udkast til en afgørelse, der 
kræver, at registranten eller registranterne 
indsender yderligere oplysninger. 
Afgørelsen træffes efter proceduren fastlagt i 
artikel 48 og 49.

Begrundelse

Agenturet kan træffe afgørelse om mere vidtgående informationskrav i enkeltsager, når det 
kan begrundes.

Ændringsforslag 174
Artikel 44, stk. 4

4. Når den kompetente myndighed afslutter 
dens vurdering i henhold til stk. 1, 2 og 3, 
underretter den agenturet herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

4. Når agenturet afslutter sin vurdering i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, underretter det 
registranten/registranterne herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.
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Ændringsforslag 175
Artikel 45, stk. 1

1. Den kompetente myndighed baserer sin 
vurdering af et stof på eventuelt tidligere 
vurderinger i henhold til dette afsnit. Ethvert 
udkast til afgørelse, der kræver yderligere 
oplysninger i henhold til artikel 44, kan kun 
begrundes med ændrede forhold eller 
erhvervet viden.

1. Agenturet baserer sin vurdering af et stof
på eventuelt tidligere vurderinger i henhold 
til dette afsnit. Ethvert udkast til afgørelse, 
der kræver yderligere oplysninger i henhold 
til artikel 44, kan kun begrundes med 
ændrede forhold eller erhvervet viden.

Ændringsforslag 176
Artikel 45, stk. 2

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 44 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 3, omhandlede procedure.

udgår

Begrundelse

Konsekvensændring, da kompetencen henhører under agenturet og ikke den nationale 
myndighed.

Ændringsforslag 177
Artikel 46, stk. 1

1. Den kompetente myndighed gennemgår 
alle oplysninger indsendt som følge af en 
afgørelse truffet i henhold til artikel 44 og 
udarbejder om nødvendigt udkast til enhver 
passende afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 44.

1. Agenturet gennemgår alle oplysninger 
indsendt som følge af en afgørelse truffet i 
henhold til artikel 44 og udarbejder om 
nødvendigt udkast til enhver passende 
afgørelse i overensstemmelse med artikel 44.

Ændringsforslag 178
Artikel 46, stk. 2

2. Når stofvurderingen er afsluttet, 2. Agenturet underretter Kommissionen, 
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anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, 
stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Den kompetente 
myndighed underretter Kommissionen, 
agenturet, registranten og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater om 
dens konklusioner med hensyn til 
anvendelsen af de fremkomne oplysninger.

registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om sine
konklusioner med hensyn til anvendelsen af 
de fremkomne oplysninger i forbindelse 
med artikel 56, stk. 3, og 66, stk. 2.

Begrundelse

Oplysningerne fra vurderingen skal muligvis anvendes i forbindelse med godkendelses- eller 
begrænsningsprocedurerne.

Ændringsforslag 179
Artikel 47, afsnit 1, indledning

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 
problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat på hvis 
område "stedet" er beliggende:

Agenturet og den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, på hvis område "stedet" er 
beliggende, kan for mellemprodukter kræve 
oplysninger, der holdes til disposition i 
virksomhederne, jf. artikel 16. Agenturet 
kan vurdere disse oplysninger, jf. artikel 
40.

Begrundelse

Agenturet og den kompetente myndighed i medlemsstaterne bør have mulighed for også at 
kontrollere mellemprodukter.

Ændringsforslag 180
Artikel 47, afsnit 1, litra a og b

(a) kræve at registranten indsender 
yderligere oplysninger med direkte relation 
til den påviste risiko. Dette krav skal 
ledsages af en skriftlig begrundelse

udgår
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(b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende 
foranstaltninger for at gribe ind over for de 
risici, der er påvist i forbindelse med det 
pågældende sted.

Ændringsforslag 181
Artikel 47, afsnit 2

Den procedure, der er fastsat i første afsnit, 
må kun iværksættes af den deri nævnte 
kompetente myndighed.

udgår

Ændringsforslag 182
Artikel 48, stk. 1

1. Den kompetente myndighed fremsender 
ethvert udkast til afgørelse i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44 til den eller de berørte 
registranter eller den eller de berørte 
downstream-brugere og informerer dem om, 
at de har ret til at fremsætte kommentarer 
inden for en frist på 30 dage efter 
modtagelsen. Den kompetente myndighed
tager hensyn til alle modtagne kommentarer 
og kan ændre udkastet til afgørelse i 
overensstemmelse hermed.

1. Agenturet fremsender ethvert udkast til 
afgørelse i henhold til artikel 40, 43aa eller 
44 til den eller de berørte registranter eller 
den eller de berørte downstream-brugere og 
informerer dem om, at de har ret til at 
fremsætte kommentarer inden for en frist på 
30 dage efter modtagelsen. Agenturet tager 
hensyn til alle modtagne kommentarer og 
kan ændre udkastet til afgørelse i 
overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 183
Artikel 48, stk. 2

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han den kompetente myndighed herom, og 
deraf følger, at hans registrering ikke 
længere er gyldig, og at der ikke kan kræves 
yderligere oplysninger om det pågældende 
stof, medmindre han indsender en ny 
registrering.

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han agenturet herom, og deraf følger, at 
forpligtelserne som følge af registreringen 
stilles i bero, og at der i denne periode ikke 
kan kræves yderligere oplysninger om det 
pågældende stof. Hvis registranten 
definitivt ophører med at fremstille eller 
importere stoffet, mister hans registrering 
sin gyldighed efter et år, medmindre 
registranten inden udløbet af denne frist 
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overdrager sine rettigheder i medfør af 
registreringen til tredjemand. 

Begrundelse

Ofte indstilles produktion eller import kun midlertidigt. Automatisk tab af registreringens 
gyldighed er kun passende i tilfælde, hvor produktion og import indstilles definitivt. Efter 1. 
punktum stilles de rettigheder og forpligtelser, der følger af registreringen , i bero 
umiddelbart efter, at beslutningen om at indstille produktionen eller importen meddeles. Efter 
2. punktum er registreringen fortsat gyldig i en overgangsperiode på et år, således at 
registranten har mulighed for at overdrage sine rettigheder til tredjemand (jf. artikel 6b, stk. 
1).  

Ændringsforslag 184
Artikel 48, stk. 3

3. Registranten kan ophøre med at 
fremstille eller importere stoffet efter 
modtagelse af udkastet til afgørelse. I 
sådanne tilfælde, underretter han den 
kompetente myndighed herom, og deraf 
følger, at hans registrering ikke længere er 
gyldig, og at der ikke kan kræves yderligere 
oplysninger om det pågældende stof, 
medmindre han indsender en ny 
registrering.

3. Stk. 1 finder også anvendelse, hvis 
registranten ophører med at fremstille eller 
importere stoffet efter modtagelse af 
udkastet til afgørelse. 

Begrundelse

Den foreslåede ordning skal også gælde i de tilfælde, hvor registranten ønsker at ophøre med 
at fremstille eller importere stoffet efter modtagelse af udkastet til afgørelse.

Ændringsforslag 185
Artikel 48, stk. 4, litra a

(a) hvis den kompetente myndighed
udarbejder et dossier i overensstemmelse 
med bilag XIV, hvori det konkluderes, at der 
er en potentiel risiko for mennesker og miljø 
på længere sigt, der begrunder behovet for 
yderligere oplysninger

(a) hvis agenturet udarbejder et dossier i 
overensstemmelse med bilag XIV, hvori det 
konkluderes, at der er en potentiel risiko for 
mennesker og miljø på længere sigt, der 
begrunder behovet for yderligere 
oplysninger

Ændringsforslag 186
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Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters
kompetente myndigheder.

1. Agenturet rundsender sine udkast til 
afgørelse sammen med kommentarerne til 
medlemsstaternes kompetente myndigheder, 
jf. artikel 40, 41, 43, 43aa og 44.

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 43aa, stk. 1.

Ændringsforslag 187
Artikel 49, stk. 2

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan de andre medlemsstaters
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet, idet der 
fremsendes en kopi til den kompetente 
myndighed. Agenturet kan inden for 
samme frist foreslå ændringer til udkastet 
til afgørelse, idet der sendes en kopi til den 
kompetente myndighed.

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan medlemsstaternes
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet.

Begrundelse

Konsekvensændring, da kompetencen henhører under agenturet og ikke den nationale 
myndighed.

Ændringsforslag 188
Artikel 49, stk. 4

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til 
afgørelse, sammen med eventuelle 
foreslåede ændringer, for 
medlemsstatsudvalget inden 15 dage efter 

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet gennemgår forslaget 
og træffer en afgørelse inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. 
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udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. Agenturet gør det 
samme, hvis det har fremsat et forslag til 
ændring i henhold til stk. 2.

Begrundelse

Konsekvensændring, da kompetencen henhører under agenturet og ikke den nationale 
myndighed.

Ændringsforslag 189
Artikel 49, stk. 5

5. Agenturet fremsender straks ethvert 
forslag til ændring til alle berørte 
registranter eller downstream-brugere og 
giver dem en frist på 30 dage til at 
fremsætte kommentarer. 
Medlemsstatsudvalget tager hensyn til 
eventuelle modtagne kommentarer.

udgår

Ændringsforslag 190
Artikel 49, stk. 6

6. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed om udkastet til 
afgørelse, træffer agenturet afgørelse i 
overensstemmelse hermed.

udgår

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 
81, stk. 8, inden for en periode på 60 dage 
efter forelæggelsen. Agenturet fremsender 
denne udtalelse til Kommissionen.

Ændringsforslag 191
Artikel 49, stk. 7

7. Inden 60 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen udarbejder Kommissionen et 
udkast til en afgørelse, der skal træffes i 

udgår
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overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 2, nævnte procedure.

Ændringsforslag 192
Artikel 49, stk. 8

8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 3 og 6 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

8. Agenturets afgørelser kan appelleres i 
henhold til bestemmelserne i artikel 87, 88 
og 89.

Begrundelse

Alle agenturets afgørelser skal kunne appelleres i henhold til bestemmelserne i artikel 87, 88 
og 89.

Ændringsforslag 193
Artikel 50, stk. 1

1. Hvis en registrant eller downstream-
bruger udfører forsøg på vegne af andre, 
bidrager de alle ligeligt til omkostningerne 
til den pågældende undersøgelse.

udgår

Begrundelse

En sådan bestemmelse er indeholdt i den nye artikel 25, stk. 4. Dermed bliver artikel 50 
overflødig.

Ændringsforslag 194
Artikel 51, overskrift

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

Rapporteringspligt

Begrundelse

En sådan bestemmelse er indeholdt i den nye artikel 25, stk. 4. Dermed bliver artikel 50 
overflødig.

Ændringsforslag 195
Artikel 51
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Senest den 28. februar hvert år aflægger 
hver medlemsstat rapport til agenturet om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
agenturet rapport om fremskridtene i det 
forudgående kalenderår med hensyn til 
opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler 
agenturet med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Begrundelse

Konsekvensændring, da kompetencen henhører under agenturet og ikke den nationale 
myndighed.

Ændringsforslag 196
Artikel 53, stk. 1, litra a

(a) stoffets anvendelse/anvendelser alene, i 
et præparat eller inkorporeret i en artikel, 
som stoffet markedsføres til eller som han 
selv anvender stoffet til, er blevet godkendt i 
henhold til artikel 57 til 61 eller

(a) stoffets anvendelse/anvendelser eller 
anvendelses- og eksponeringskategori
alene, i et præparat eller inkorporeret i en 
artikel, som stoffet markedsføres til eller 
som han selv anvender stoffet til, er blevet 
godkendt i henhold til artikel 57 til 61 eller

Ændringsforslag 197
Artikel 53, stk. 1, litra b

(b) stoffets anvendelse/anvendelser alene, i 
et præparat eller inkorporeret i en artikel, 
som stoffet markedsføres til eller som han 
selv anvender stoffet til, er blevet undtaget 
fra godkendelseskravene i bilag XIII i 
henhold til artikel 55, stk. 2 eller

(b) stoffets anvendelse/anvendelser eller 
anvendelses- og eksponeringskategori
alene, i et præparat eller inkorporeret i en 
artikel, som stoffet markedsføres til eller 
som han selv anvender stoffet til, er blevet 
undtaget fra godkendelseskravene i bilag 
XIII i henhold til artikel 55, stk. 2 eller

Ændringsforslag 198
Artikel 53, stk. 1, litra e

(e) godkendelse til den pågældende 
anvendelse er blevet givet til hans 
umiddelbart efterfølgende downstream-

(e) godkendelse til den pågældende 
anvendelse eller til den pågældende 
anvendelses- og eksponeringskategori er 
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bruger, i tilfælde hvor stoffet er markedsført. blevet givet til hans umiddelbart 
efterfølgende downstream-bruger, i tilfælde 
hvor stoffet er markedsført.

Ændringsforslag 199
Artikel 53, stk. 4

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
de anvendes i mængder på højst 1 ton pr. 
år.

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling.

Begrundelse

Der må ikke fastsættes en grænse på 1 ton for anvendelse af stoffer til videnskabelig forskning 
og udvikling eller til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling. Dette ville hæmme 
innovationen.

Ændringsforslag 200
Artikel 53, stk. 5, litra a, b, c, d, e og f

(a) anvendelser i plantebeskyttelsesmidler, 
som falder ind under direktiv 91/414/EØF

udgår

(b) anvendelser i biocidholdige produkter, 
som falder ind under direktiv 98/8/EF
(c) anvendelser som human- og 
veterinærmedicinske lægemidler, som 
falder ind under forordning (EØF) nr. 
2309/93 og direktiv 2001/82/EF og 
2001/83/EF
(d) anvendelser som tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
direktiv 89/107/EØF
(e) anvendelser som tilsætningsstoffer til 
foderstoffer, som falder ind under direktiv 
70/524/EØF
(f) anvendelser som aromastoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
afgørelse 1999/217/EF
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Begrundelse

Se artikel 2. Disse stoffer bør ikke falde ind under Reach-forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag 201
Artikel 53, stk. 5, litra i a (ny)

(ia) ikke-registreringspligtige stoffer.

Begrundelse

Godkendelsesproceduren skal begrænses til registrerede stoffer. Stoffer, der ikke skal 
registreres, skal derfor heller ikke være omfattet af kravet om godkendelse.

Ændringsforslag 202
Artikel 53, stk. 7 a (nyt)

(7a) Stk. 1 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer alene, i præparater eller artikler, der 
opfylder betingelserne eller 
begrænsningerne i bilag XVI eller XVII.

Begrundelse

I det nye stk. 7a, der foreslås indføjet i artikel 53, præciseres det, at afgørelser, der allerede 
er truffet af Rådet og Parlamentet i henhold til direktiv 76/769/EØF, eller som i fremtiden vil 
blive truffet af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 130 fastsatte procedure 
(komitologi), ikke bør drøftes på ny. Det må ikke overlades til Kommissionens skøn, om og i 
hvilken udstrækning stoffer og anvendelser, der allerede er omfattet af en lovgivningsmæssig 
ordning, skal undtages fra disse bestemmelser.

Ændringsforslag 203
Artikel 55, stk. 1, indledning

1. Når der træffes en afgørelse om at optage 
stoffer, som er omhandlet i artikel 54 i bilag 
XIII, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3. I afgørelser 
herom specificeres for hvert stof:

1. Når der træffes en afgørelse om at optage 
stoffer, som er omhandlet i artikel 54, og 
som tidligere er registreret i 
overensstemmelse med afsnit II, i bilag 
XIII, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3. I afgørelser 
herom specificeres for hvert stof:

Begrundelse

Kun registrerede stoffer kan være genstand for en godkendelsesprocedure. Ikke-registrerede 
stoffer må i forvejen ikke fremstilles eller indføres. Formålet med denne tilføjelse er at 
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tydeliggøre teksten.

Ændringsforslag 204
Artikel 55, stk. 1, litra e

(e) eventuelle anvendelser eller kategorier 
af anvendelser undtaget fra 
godkendelseskravet og eventuelle 
betingelser for sådanne undtagelser.

(e) eventuelle anvendelser eller anvendelses-
og eksponeringskategorier undtaget fra 
godkendelseskravet og eventuelle 
betingelser for sådanne undtagelser.

Ændringsforslag 205
Artikel 55, stk. 2, indledning

2. Anvendelser eller kategorier af 
anvendelser kan undtages fra 
godkendelseskravet. Ved fastsættelsen af 
sådanne undtagelser tages der navnlig 
hensyn til følgende:

2. Anvendelser eller anvendelses- og 
eksponeringskategorier kan undtages fra 
godkendelseskravet. Ved fastsættelsen af 
sådanne undtagelser tages der navnlig 
hensyn til følgende:

Ændringsforslag 206
Artikel 55, stk. 4, litra b

(b) anvendelser, som bør undtages fra kravet 
om godkendelse.

(b) anvendelser eller anvendelses- og 
eksponeringskategorier, som bør undtages 
fra kravet om godkendelse.

Ændringsforslag 207
Artikel 57, stk. 7, litra c

(c) den eller de anvendelser, som 
godkendelsen udstedes for

(c) den eller de anvendelser eller 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
som godkendelsen udstedes for

Ændringsforslag 208
Artikel 59, stk. 3

3. Ansøgninger kan indgives for et eller flere 
stoffer og for en eller flere anvendelser. 
Ansøgninger kan indgives for ansøgerens 
egen anvendelse/egne anvendelser og/eller 
for anvendelser, som han agter at 

3. Ansøgninger kan indgives for et eller flere 
stoffer og for en eller flere anvendelser eller 
anvendelses- og eksponeringskategorier. 
Ansøgninger kan indgives for ansøgerens 
egen anvendelse/egne anvendelser eller 
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markedsføre stoffet til. anvendelses- og eksponeringskategorier
og/eller for anvendelser eller anvendelses-
og eksponeringskategorier, som han agter at 
markedsføre stoffet til.

Ændringsforslag 209
Artikel 59, stk. 4, litra c

(c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke 
anvendelser, der søges godkendelse til, og 
omfattende anvendelse af stoffet i 
præparater og/eller inkorporering af stoffet i 
artikler, hvis dette er relevant

(c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke anvendelser 
eller anvendelses- og 
eksponeringskategorier, der søges 
godkendelse til, og omfattende anvendelse af 
stoffet i præparater og/eller inkorporering af 
stoffet i artikler, hvis dette er relevant

Ændringsforslag 210
Artikel 60, stk. 1

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), og stk. 5.

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse eller anvendelses- og 
eksponeringskategori af et stof, kan en 
efterfølgende ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), og stk. 5.

Ændringsforslag 211
Artikel 60, stk. 2

2. Hvis der er udstedt godkendelse for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra godkendelsens 
indehaver, henvise til de dele af 
indehaverens ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), og stk. 5.

2. Hvis der er udstedt godkendelse for en 
anvendelse eller anvendelses- og 
eksponeringskategori af et stof, kan en 
efterfølgende ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra godkendelsens 
indehaver, henvise til de dele af 
indehaverens ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), og stk. 5.
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Ændringsforslag 212
Artikel 61, stk. 4, litra a og b

(a) udvalget for risikovurdering: en 
vurdering af risiciene for sundhed og/eller 
miljø som følge af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen

(a) udvalget for risikovurdering: en 
vurdering af risiciene for sundhed og/eller 
miljø som følge af 
anvendelsen/anvendelserne eller 
anvendelses- og eksponeringskategorierne
af stoffet som beskrevet i ansøgningen

(b) udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse: en vurdering af de samfunds-
økonomiske faktorer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, når der udfærdiges 
en ansøgning i overensstemmelse med 
artikel 59, stk. 5.

(b) udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse: en vurdering af de samfunds-
økonomiske faktorer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne eller 
anvendelses- og eksponeringskategorierne
af stoffet som beskrevet i ansøgningen, når 
der udfærdiges en ansøgning i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 5.

Ændringsforslag 213
Artikel 62

Indehavere af en godkendelse anfører 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet til en godkendt 
anvendelse.

Indehavere af en godkendelse anfører 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet til en godkendt 
anvendelse eller anvendelses- og 
eksponeringskategori.

Ændringsforslag 214
Artikel 69, stk. 2

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted.

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted, idet der 
tages fortrolighedshensyn i 
overensstemmelse med artikel 116.

Begrundelse

Artikel 116 finder også anvendelse i dette tilfælde.

Ændringsforslag 215
Artikel 72, stk. 1, litra e

(e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse meningsforskelle med hensyn til 

(e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse meningsforskelle med hensyn til 
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udkast til afgørelser foreslået af 
medlemsstaterne i henhold til afsnit VI, og 
for at udarbejde agenturets udtalelse om 
forslag til klassificering og etikettering i 
henhold til afsnit X samt forslag til 
identificering af meget problematiske 
stoffer, der skal underlægges 
godkendelsesproceduren i afsnit VII

udkast til afgørelser foreslået af agenturet i 
henhold til afsnit VI, og for at udarbejde 
agenturets udtalelse om forslag til 
identificering af meget problematiske 
stoffer, der skal underlægges 
godkendelsesproceduren i afsnit VII

Begrundelse

Tilpasning til ændringer i afsnit VI.

Ændringsforslag 216
Artikel 73, stk. 1

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. I de 
tilfælde, der er fastsat i forordningen, 
træffer agenturet bindende afgørelser.

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er blot at præcisere agenturets rolle som beslutningstagende 
organ som beskrevet i Kommissionens meddelelse om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (KOM/2002/0718/endelig udg.).

Ændringsforslag 217
Artikel 85, stk. 1

1. Appeludvalget består af en formand og to 
andre medlemmer.

1. Appeludvalget består af en formand, der 
er beskikket som dommer i en medlemsstat,
og to andre medlemmer.

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaveområde skal en dommer føre forsædet.

Ændringsforslag 218
Artikel 87, stk. 1

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
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af agenturet i henhold til artikel 7, 
artikel 18, artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 28, stk. 2, første afsnit, artikel 49, 
artikel 115, stk. 4, eller artikel 116.

af agenturet.

Begrundelse

Alle agenturets afgørelser bør principielt kunne appelleres.

Ændringsforslag 219
Artikel 95, stk. 1 a (nyt)

(1a) Gælder ikke for produktions- og 
importmængder på indtil 100 tons om året.

Begrundelse

Gebyrerne er uforholdsmæssige, når der er tale om disse mængdegrænser.

Ændringsforslag 220
Artikel 109

Dette afsnit finder anvendelse på: udgår
(a) stoffer, der skal registreres af en 
producent eller importør
(b) stoffer der falder ind under artikel 1 i 
direktiv 67/548/EØF, og som opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til nævnte direktiv, og som 
markedsføres enten alene eller i et 
præparat i højere koncentration end de 
grænser, der er fastsat i direktiv 
1999/45/EF, hvilket medfører at præparatet 
klassificeres som farligt.

Begrundelse

Det er overflødigt at udarbejde en særskilt fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer, 
da klassificering og etikettering angives ved registreringen eller indgår i de centrale 
oplysninger. Disse oplysninger findes i en database, som agenturet opretter og vedligeholder, 
jf. artikel 73, stk. 2, litra d. En yderligere oplysningspligt med henblik på udarbejdelse af en 
sådan fortegnelse belaster producenter og importører unødigt, uden at der indhentes 
yderligere oplysninger. 

Ændringsforslag 221
Artikel 110, stk. 1
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1. Enhver importør eller producent eller 
gruppe af importører eller producenter, 
som markedsfører et stof, som falder ind 
under artikel 109, skal meddele agenturet 
følgende oplysninger, således at de kan 
optages i fortegnelsen i overensstemmelse 
med artikel 111, medmindre de er indsendt 
som del af registreringen:

udgår

(a) producentens identitet eller identiteten 
af den importør, der er ansvarlig for at 
markedsføre stoffet/stofferne
(b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet 
i punkt 2 i bilag IV
(c) stoffets/stoffernes fareklassificering ved 
anvendelse af artikel 4 og 6 i 
direktiv 67/548/EØF
(d) stoffets/stoffernes deraf følgende 
fareetikettering ved anvendelse af artikel 
23, 24 og 25 i direktiv 67/548/EØF
(e) specifikke koncentrationsgrænser, hvis 
dette er relevant, som resultat af 
anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i direktiv 
67/548/EØF og artikel 4 til 7 i direktiv 
1999/45/EF.

Ændringsforslag 222
Artikel 110, stk. 2

2. Ved indsendelsen af disse oplysninger 
anvender producenten eller importøren det 
format, der er fastlagt i henhold til artikel 
108.

udgår

Ændringsforslag 223
Artikel 110, stk. 3

3. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
indførsel af forskellige oplysninger for det 
samme stof i fortegnelsen, gør anmeldere 
og registranter deres bedste for at nå til 
enighed om, hvordan stoffet indføres i 
fortegnelsen.

udgår
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Ændringsforslag 224
Artikel 110, stk. 4

4. De oplysninger, der er anført i stk. 1, 
ajourføres af anmelderen/anmelderne, når

udgår

(a) der frembringes nye videnskabelige 
eller tekniske oplysninger, som fører til en 
ændring af stoffets klassificering og 
etikettering
(b) anmeldere og registranter af afvigende 
indførsler af oplysninger om et enkelt stof 
når til enighed i overensstemmelse med stk. 
3.

Ændringsforslag 225
Artikel 111, stk. 1

1. Agenturet opretter og vedligeholder i 
form af en database en fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer med 
anførelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 110, stk. 1, samt af 
oplysninger indsendt som del af en 
registrering. Ikke-fortrolige oplysninger i 
denne database, som anført i artikel 116, 
stk. 1, skal være offentligt tilgængelige. 
Agenturet giver anmeldere og registranter, 
som har indsendt oplysninger om et stof, 
adgang til andre data om samme stof i 
fortegnelsen.

udgår

Agenturet opdaterer fortegnelsen, når det 
modtager opdaterede oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 110, stk. 4.

Ændringsforslag 226
Artikel 111, stk. 2

2. Ud over de oplysninger, der er henvist til 
i stk. 1, registrerer agenturet, hvis det er 
hensigtsmæssigt, følgende oplysninger ud 
for hver indførsel af oplysninger:

udgår
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(a) om der med hensyn til de indførte 
oplysninger findes en harmoniseret 
klassificering og etikettering på 
fællesskabsplan gennem optagelse i bilag I 
til direktiv 67/548/EØF
(b) om det er indførte oplysninger, som to 
eller flere anmeldere eller registranter er 
nået til enighed om
(c) registreringsnummeret/-numrene, hvis 
et sådant eller sådanne foreligger.

Ændringsforslag 227
Artikel 112, stk. 1

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering 
og etikettering i overensstemmelse med 
bilag XIV.

udgår

Ændringsforslag 228
Artikel 112, stk. 2

2. Medlemsstatsudvalget udarbejder en 
udtalelse om forslaget, idet det giver de 
berørte parter mulighed for at kommentere 
det. Agenturet fremsender denne udtalelse 
og eventuelle kommentarer til 
Kommissionen, som træffer afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
direktiv 67/548/EØF.

udgår

Ændringsforslag 229
Artikel 113
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Forpligtelserne i artikel 110 finder 
anvendelse fra den første frist fastsat i 
henhold til artikel 21, stk. 1.

udgår

Ændringsforslag 230
Artikel 114, stk. 1

1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

1. Hvert andet år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format. Rapporterne 
bør bl.a. indeholde oplysninger om 
gennemførte overvågnings- og 
kontrolforanstaltninger, om konstaterede 
overtrædelser og hvilke sanktioner der er 
truffet herimod, samt om problemer ved 
gennemførelsen af forordningen.

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Den første rapport fremsendes dog et år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Af hensyn til en ensartet gennemførelse af forordningen er det nødvendigt, at 
medlemsstaternes rapporteringsperioder forkortes væsentligt. Dette er den eneste måde, 
hvorpå man i rette tid kan gribe ind, hvis udviklingen går i en uheldig retning. Der bør også 
fastsættes indholdsmæssige mindstekrav til rapporterne for at sikre en vis kvalitet i 
rapporteringen.

Ændringsforslag 231
Artikel 114, stk. 2

2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert andet år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter meddelelsesdatoen i henhold til artikel 
131, stk. 2.

Den første rapport fremsendes dog to år efter 
meddelelsesdatoen i henhold til artikel 131, 
stk. 2.

Begrundelse

Af hensyn til en ensartet gennemførelse af forordningen er det nødvendigt, at 
medlemsstaternes rapporteringsperioder forkortes væsentligt. Dette er den eneste måde, 
hvorpå man i rette tid kan gribe ind, hvis udviklingen går i en uheldig retning. 
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Ændringsforslag 232
Artikel 114, stk. 3

3. Hvert tiende år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Hvert andet år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Den første rapport offentliggøres dog 6 år 
efter datoen for meddelelsesdatoen i henhold 
til artikel 131, stk. 2.

Den første rapport offentliggøres dog to år 
efter datoen for meddelelsesdatoen i henhold 
til artikel 131, stk. 2.

Begrundelse

Da forordningen skal skabe ensartethed, er tiårige rapporteringsperioder for lange. CEFIC 
er af den opfattelse, at der må skabes et rapporteringssystem med årlige rapporter.

Ændringsforslag 233
Artikel 116, stk. 1, indledning

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger, hvis ikke 
producenten eller importøren i det konkrete 
tilfælde gør det modsatte gældende:

Begrundelse

Enkelte undtagelser fra reglen om, at visse oplysninger ikke er fortrolige, bør være mulige. I 
sådanne tilfælde bør det overlades til producenten/importøren at fremføre grunde, der 
retfærdiggør en fortrolig behandling også af de oplysninger, der er nævnt i artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag 234
Artikel 116, stk. 1, litra a

(a) stoffets handelsnavn/handelsnavne udgår

Begrundelse

Stoffets handelsnavn kan være en følsom oplysning over for andre aktører på markedet, da 
man ville kunne danne sig en forestilling om markedsrelationerne mellem producenter og 
aftagere. Denne oplysning skal udtrykkeligt betragtes som fortrolig, jf. artikel 2.

Ændringsforslag 235
Artikel 116, stk. 1, litra b

(b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt (b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
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angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF

angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF, medmindre andre 
bestemmelser i bilag Ia i denne forordning 
eller artikel 15 i direktiv 1999/45/EF finder 
anvendelse

Begrundelse

Overensstemmelse med kravene til sikkerhedsdatabladet og eksisterende bestemmelser om 
klassificering og etikettering.

Ændringsforslag 236
Artikel 116, stk. 1, litra c

(c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

(c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant, såfremt der er tale om et farligt 
stof, jf. direktiv 67/548/EØF, medmindre 
andre bestemmelser i bilag Ia i denne 
forordning eller artikel 15 i direktiv 
1999/45/EF finder anvendelse 

Ændringsforslag 237
Artikel 116, stk. 1, litra f

(f) enhver DNEL-værdi (derived no-effect 
level) eller PNEC-værdi (predicted no-
effect concentration) beregnet i 
overensstemmelse med bilag I

udgår

Begrundelse

Ifølge de gældende bestemmelser skal oplysninger om DNEL-værdier ikke offentliggøres. 
Beregningen af disse værdier er omkostningskrævende og bør ikke gøres tilgængelig for 
konkurrenterne uden en nøje afvejning af samtlige interesser (artikel 15).

Ændringsforslag 238
Artikel 116, stk. 1, litra i

(i) oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, 
bortset fra navnet på selskabet/-
virksomheden, og ikke når oplysningerne 
anses for fortrolige i medfør af stk. 2

udgår
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Begrundelse

Sikkerhedsdatabladet indeholder ofte oplysninger, der kun er bestemt for den direkte kunde, 
f.eks. detaljerede anvendelsesdata. Disse anvendelsesdata skal udtrykkeligt anses som 
fortrolige, jf. artikel 116, stk. 2.

Ændringsforslag 239
Artikel 116, stk. 2, litra -a (nyt)

(-a) registrantens og andre 
anmeldelsespligtiges navn og adresse

Begrundelse

Producenter, importører og downstream-brugere ville i reglen afgive en erklæring, jf. artikel 
115, stk. 2. Med den foreslåede bestemmelse undgås dette.

Ændringsforslag 240
Artikel 116, stk. 2, litra d

(d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør og deres downstream-brugere.

(d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør og deres downstream-brugere og 
dette både opad og nedad i 
informationskæden og mellem alle aktører 
i kæden.

Begrundelse

Forslaget synes ikke klart med hensyn til tavshedspligten mellem alle aktører i 
informationskæden.

Ændringsforslag 241
Artikel 120

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne informerer offentligheden 
om de risici, som stoffer medfører, hvis dette 
anses for nødvendigt af hensyn til 
beskyttelse af menneskers sundhed eller 
miljøet.

På grundlag af retningslinjer, som 
agenturet undarbejder, informerer de
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
offentligheden om de risici, som stoffer 
medfører, hvis dette anses for nødvendigt af 
hensyn til beskyttelse af menneskers 
sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Der bør udarbejdes retningslinjer, således at de nationale myndigheder informerer 
offentligheden på en ensartet måde.
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Ændringsforslag 242
Artikel 134, stk. 1

Direktiv 76/769/EØF, 91/157/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EØF og 2000/21/EF, 
samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) 
nr. 1488/94 ophæves.

Direktiv 76/769/EØF, 91/155/EØF,
91/157/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EØF og 
2000/21/EF, 2002/95/EF og 2004/37/EF, 
samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) 
nr. 1488/94 ophæves.

Begrundelse

Dobbeltbestemmelser skal undgås. De nævnte direktiver og forordninger kan ophæves på 
grund af ændringerne i de tidligere artikler.

Ændringsforslag 243
Artikel 135 a (ny), overskrift

Ændring af direktiv 1998/24/EF

Ændringsforslag 244
Artikel 135 a (ny), stk. 1

I artikel 1, stk. 2, i direktiv  98/24/EF 
tilføjes følgende: Direktivets krav finder 
ikke anvendelse, hvis der findes 
forpligtelser i henhold til forordning (EF) 
nr. xxx [Reach-forordningen] .

Begrundelse

Præcisering af, at Reach-forordningen har forrang. Dobbeltbestemmelser skal undgås.

Ændringsforslag 245
Artikel 135 b (ny), overskrift

Ændring af direktiv 2004/37/EF

Ændringsforslag 246
Artikel 135 b (ny), stk. 1

I artikel 1 i direktiv 2004/37/EF tilføjes 
følgende som stk. 5: Direktivets krav finder 
ikke anvendelse, hvis der findes 
forpligtelser herom i forordning (EF) nr. 
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xxx [Reach-forordningen]. 

Begrundelse

Præcisering af, at Reach-forordningen har forrang. Dobbeltbestemmelser skal undgås.

Ændringsforslag 247
Artikel 135 c (ny), overskrift

Ændring af direktiv 89/106/EØF

Ændringsforslag 248
Artikel 135 c (ny), stk. 1

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 89/106/EØF 
tilføjes følgende: Byggematerialer er ikke 
omfattet af dette direktivs væsentlige krav 
vedrørende hygiejne, sundhed og 
miljøbeskyttelse, hvis der findes 
forpligtelser herom i forordning (EF) nr. 
xxx [Reach-forordningen]. 

Begrundelse

Præcisering af, at Reach-forordningen har forrang. Dobbeltbestemmelser skal undgås.

Ændringsforslag 249
Artikel 135 d (ny), overskrift

Ændring af direktiv 2000/53/EF

Ændringsforslag 250
Artikel 135 d (ny), stk. 1

Artikel 4, stk. 2, og bilag II i direktiv 
2000/53/EF udgår.

Begrundelse

Bilag XVI i Reach-forordningen indeholder ensartede forbudsbestemmelser. Forskellige 
forbud i forskellige bestemmelser skal undgås.
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Ændringsforslag 251
Bilag I b a (nyt)

ANVENDELSESKATEGORIER
Kategorisering af anvendelser efter 
sondring i industriel anvendelse, 
erhvervsmæssig anvendelse og 
forbrugeranvendelse, der skal angives i 
henhold til artikel 9, stk. 1, litra a: 
- industriel anvendelse:

høj standard med hensyn til 
medarbejdernes kompetence, uddannelse 
og kvalifikationer
høj standard med hensyn til 
overvågning/kontrol
høj standard med hensyn til tekniske 
foranstaltninger

- erhvervsmæssig anvendelse:
forskellige / andre kompetencer 
/kvalifikationer hos medarbejderne
ringe hhv. forskellig standard med 
hensyn til overvågning / kontrol
lav standard med hensyn til tekniske 
foranstaltninger

- forbrugeranvendelse:
ingen sagkundskab / ringe 
kvalifikationer med hensyn til 
gennemførelse af foranstaltninger
ingen tekniske foranstaltninger 
(undtagen for visse produkter)
ingen personrelaterede 
beskyttelsesforanstaltninger (til nød 
handsker, beskyttelsesbriller i særlige 
tilfælde).

Begrundelse

I dette koncept sammenfattes typiske eksponeringssituationer, der kræver de samme 
beskyttelsesforanstaltninger. Det drejer sig om menneskets vigtigste optagelsesmåder (oralt, 
ved indåndning eller dermalt), de måder, hvorpå stofferne frigøres i miljøet (luft, vand, jord), 
og varigheden af den pågældende eksponering (én gang eller kortvarigt, lejlighedsvis, 
gentagne gange eller over en længere periode). Inden for disse eksponeringskategorier 
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defineres og grupperes derpå principielle anvendelsesområder (industriel, erhvervsmæssig 
eller privat anvendelse) og acceptable eksponeringsværdier/-trin.

Ændringsforslag 252
Bilag I b b (nyt)

KRITERIER TIL BESTEMMELSE AF 
STOFFERNE PÅ 2. 

BEARBEJDNINGSLISTE, JF. ARTIKEL 
22 F

På 2. bearbejdningsliste opføres:
- Stoffer, der opfylder kriterierne for PBT-
stoffer i henhold til bilag XII.
- Stoffer, for hvilke de oplysninger om 
egenskaber, anvendelse og eksponering, 
der meddeles i henhold til artikel 22 a - c, 
viser en høj toksicitet og høj eksponering.
A) Kriterier om høj toksicitet
Høj toksicitet foreligger, når der er meddelt 
følgende oplysninger:
- meget giftigt
- giftigt
- ætsende
- sensibiliserende
- CPR-kategori 3
- akvatisk toksicitet mindre end 1 mg/l.
B) Kriterier om høj eksponering
- gentagen, langvarig eksponering af 
mennesker
- gentagen, langvarig eksponering af 
miljøet.
Dette gælder ikke for stoffer,
- der er letnedbrydelige i miljøet
- der er opført i et skema
- der anvendes i koncentrationer på under 
1% i præparater
- der anvendes i koncentrationer på under 
0,1 % i produkter 
- hvis anvendelse er omfattet af andre 
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reguleringsområder, der er undtaget fra 
Reach-forordningen.

Ændringsforslag

Ændringsforslag 253
Bilag II, yderligere stoffer / grupper

EINECS-nr. Navn/gruppe CAS-Nr.
Inaktive gasser
Stoffer som citronsyre, sukker, olier, fedtsyrer etc., 
der normalt indgår i fødevarer
Tekniske gasser som hydrogen, methan, oxygen, 
biogas
Uorganiske stoffer med stor udbredelse eller 
tilstrækkeligt kendskab til risiciene ved disse 
stoffer, f.eks.  natriumchlorid, soda, potaske, 
calciumoxid, guld, sølv, aluminium, magnesium, 
silikater, glas, fritte. 

265-995-8 Cellulose 65996-61-4

Begrundelse

Listen med inaktive gasser er ikke fuldstændig, og det samme gælder for gruppen med 
fødevareingredienser samt fortegnelsen over uorganiske stoffer. Når det gælder tekniske 
gasser, forekommer en registreringspligt uforholdsmæssig på baggrund af videnskabens 
nuværende stade. Cellulose: se ændringsforslaget til artikel 3, nr. 14 a (nyt). Kommissionen 
opfordres til inden for et år at supplere de nævnte stofgrupper hhv. optage yderligere 
konkrete stoffer i bilaget.

Ændringsforslag 254
Bilag III, stk. 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, samt naturidentiske 
stoffer, hvis de ikke modificeres kemisk 
under fremstillingen, medmindre de opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
efter direktiv 67/548.

Begrundelse

Naturlige og naturidentiske stoffer skal ligestilles, da de kemisk og fysisk ikke kan skelnes fra 
hinanden. Det gør ingen forskel - navnlig ikke for sundheds- eller miljøbeskyttelsen - om f.eks. 
natriumchlorid (kogesalt) stammer fra naturlige kilder eller er fremstillet i en kemisk proces.
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Ændringsforslag 255
Bilag IV, vejledende bemærkninger

I bilag IV-IX specificeres det, hvilke 
oplysninger der skal forelægges med henblik 
på registrering og vurdering efter artikel 9, 
11, 12, 39, 40 og 44. For den laveste 
mængde gælder standardkravene i bilag V, 
og for hvert efterfølgende mængdeniveau 
udvides kravene som anført i det 
tilsvarende bilag. De nøjagtige krav ved de 
enkelte registreringer er forskellige, alt 
efter mængde, anvendelse og eksponering. 
Bilagene skal således betragtes som en 
helhed og i sammenhæng med overordnede 
krav om registrering, vurdering og 
diligenspligt.

I bilag IV-VI, IX specificeres det, hvilke 
oplysninger der skal forelægges med henblik 
på registrering og vurdering efter artikel 9, 
12, 40 og 44. For alle stoffer i mængder på 
over 1 ton om året gælder standardkravene i 
bilag V. Når der ved registreringen i 
henhold til bilag IXa angives eksponerings-
og anvendelseskategorier med gentagne 
eller langvarige eksponeringer for 
mennesker og miljø, skal der tages hensyn 
til de yderligere data/oplysninger i henhold 
til bilag VI i overensstemmelse med de 
pågældende kategorier. Der er principielt 
ikke behov for data/oplysninger, når visse 
grænser i de pågældende eksponerings- og 
anvendelseskategorier eller 
indholdsmæssige grænser i præparater og 
produkter underskrides (som f.eks. 
etiketteringsgrænserne for stoffer i 
præparater).
Under disse grænser skal der kun i særlige, 
velbegrundede tilfælde (f.eks. som følge af 
evalueringen) meddeles oplysninger.

Begrundelse

I henhold til bilag IV i forening med bilag V-VIII skal der meddeles oplysninger efter 
vægtgrænser uafhængigt af risiciene ved de pågældende stoffer. Dette afstedkommer mange 
unødvendige dyreforsøg og en omkostningskrævende og nytteløs oplagring af data. Det må 
udtrykkeligt sikres, at der kun indsamles data, der virkelig er nødvendige af hensyn til 
risikovurderingen.

Ændringsforslag 256
Bilag IV, trin 1

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 oplysninger 
om stoffet. Disse bør omfatte alternative 
data (f.eks. fra (Q)SAR, analogisering fra 

Registranten skal indsamle alle foreliggende 
oplysninger, der er relevante for hans 
risikovurdering, 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. Inden det 
fastlægges, hvilke data der er nødvendige 
af hensyn til risikovurderingen, fastlægges 
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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.

eller bestemmes de relevante oplysninger 
med hensyn til de angivne 
anvendelser/anvendelseskategorier, de 
dermed forbundne eksponeringer eller 
eksponeringskategorier og de eksisterende 
og anbefalede 
risikostyringsforanstaltninger. Registranten 
skal indsamle alle andre foreliggende 
oplysninger om stoffet for de angivne 
anvendelser og eksponeringer eller i det 
mindste i henhold til anvendelses- og 
eksponeringskategorierne under 
hensyntagen til de eksisterende og 
anbefalede risikostyringsforanstaltninger. 
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. Ved at behandle alle disse 
oplysninger under ét skal registranten 
fastslå, om der er behov for at generere 
yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 257
Bilag IV, trin 2

Registranten skal fastlægge, hvilke 
oplysninger der er nødvendige til 
registreringen. Først fastslås det, hvilket 
eller hvilke relevante bilag der skal 
overholdes i henhold til mængden. I 
bilagene specificeres det, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske, 
men der skal også tages højde for bilag IX, 
som giver mulighed for afvigelse fra 
standardmetoden, når det kan begrundes. 
På dette stadium skal især oplysningerne om 
eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger lægges til 
grund for vurderingen af 
informationsbehovet for stoffet.

Registranten skal fastlægge, hvilke 
oplysninger der er nødvendige til 
registreringen. I bilag V specificeres det, 
hvilke standardoplysninger der er 
obligatoriske. I bilag IXa specificeres det, 
hvilke yderligere data/oplysninger i 
henhold til bilag VI der er nødvendige i 
overensstemmelse med de pågældende 
kategorier. Data/oplysninger er principielt 
ikke nødvendige, når visse grænser i de 
pågældende eksponerings- og 
anvendelseskategorier eller visse grænser 
for indholdet i præparater og produkter 
underskrides (jf. artikel 13 og f.eks. 
etiketteringsgrænserne for stoffer i 
præparater). På dette stadium skal 
oplysningerne om eksponering eller 
eksponeringskategorier, den angivne 
anvendelse eller anvendelseskategorier og 
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eksisterende eller anbefalede
risikostyringsforanstaltninger lægges til 
grund for vurderingen af 
informationsbehovet for stoffet.

Ændringsforslag 258
Bilag IV, trin 4

I nogle tilfælde er der ikke brug for at 
generere nye oplysninger. Men når der er 
behov for at udfylde mangler i 
oplysningerne, skal der genereres nye 
oplysninger (bilag V og VI) eller foreslås en 
teststrategi (bilag VII og VIII), afhængigt 
af mængden. Nye test i hvirveldyr må kun 
foretages eller foreslås som en sidste udvej, 
når alle øvrige datakilder er udtømt.

I nogle tilfælde er der ikke brug for at 
generere nye oplysninger. Men når der er 
behov for at udfylde mangler i 
oplysningerne, skal der genereres nye 
oplysninger (bilag V, VI og IXa). Nye test i 
hvirveldyr må kun foretages eller foreslås 
som en sidste udvej, når alle øvrige 
datakilder er udtømt. Inden registranten 
gennemfører dyreforsøg, skal han 
undersøge, om de nødvendige oplysninger 
kan indhentes via andre kilder, i form af 
gyldige alternative metoder til dyreforsøg, 
fra (Q)SAR, ekstrapolering af data til andre 
stoffer, via de erfaringer, der er gjort, 
epidemiologiske data osv. Registranten skal 
desuden undersøge, om der i forbindelse 
med hans angivne anvendelsesformål 
findes en foranstaltning til begrænsning af 
eksponeringen, der overflødiggør 
indsamling af data navnlig fra dyreforsøg. 
Med henblik herpå skal han i første 
omgang vurdere de eksisterende 
risikostyringsforanstaltninger i relation til 
de pågældende eksponeringskategorier og 
undersøge, om mere vidtgående 
risikostyringsforanstaltninger er mulige. 
Inden han iværksætter en undersøgelse, 
skal registranten indsamle alle øvrige 
tilgængelige oplysninger, der overflødiggør 
disse undersøgelser. Nye forsøg med 
hvirveldyr bør kun gennemføres som et 
sidste middel, når alle andre datakilder er 
udtømt. Hvis en oplysning er obligatorisk 
på grundlag af eksponeringskategorien i 
bilag IXa, kan der desuden ses bort fra 
denne oplysning, hvis det ikke er teknisk 
muligt at fremskaffe denne oplysning, eller 
den er unødvendig set ud fra et 
videnskabeligt synspunkt. Registranten skal 
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i disse tilfælde vedføje en plausibel 
begrundelse i registreringen.

I nogle tilfælde kan reglerne i bilag V-IX 
gøre det nødvendigt at udføre visse tests 
tidligere end angivet i standardkravene 
eller ud over, hvad standardkravene 
foreskriver.

Begrundelse

Informations- og testkravene skal derfor udformes på grundlag af den reelle 
eksponeringssituation og ikke på grundlag af vægtgrænser. Derfor er der i første omgang 
behov for minimumskrav til oplysninger i henhold til bilag V. Mere vidtrækkende test i 
henhold til bilag VI er kun nødvendige af hensyn til sundheds- og forbrugerbeskyttelsen og 
dyrenes velfærd, hvis de også virkelig er nødvendige for vurderingen af en sikker anvendelse 
på grundlag af den reelle eksponering i henhold til bilag IXa.

Ændringsforslag 259
Bilag V, standardoplysninger

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, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 1 ton eller derover, jf. 
artikel 9, stk. 1, litra a), nr. vi). 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. Hvis det 
teknisk ikke er muligt eller af andre grunde 
ud fra et videnskabeligt synspunkt er 
unødvendigt at meddele visse oplysninger, 
skal dette begrundes.

Ud over disse særlige regler gælder det, at 
en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag 
efter de generelle regler i bilag IX. Også i 
dette tilfælde skal registranten tydeligt 
angive begrundelse for hver tilpasning, han 
har foretaget i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen med 

Ud over disse særlige regler gælder det, at 
en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag 
efter de generelle regler i bilag IX. Også i 
dette tilfælde skal registranten tydeligt 
angive begrundelse for hver tilpasning, han 
har foretaget i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen.
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henvisning til de pågældende særlige regler 
i kolonne 2 eller i bilag IX eller X1.

Før der foretages nye tests til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske data, data fra gyldige 
(Q)SARer og data fra strukturelt beslægtede 
stoffer (analogisering).

Før der foretages nye tests til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske data, data fra gyldige 
(Q)SARer og data fra strukturelt beslægtede 
stoffer (analogisering). Desuden gælder de 
forudsætninger og kriterier, der er opført i 
retningslinjerne for opfyldelse af kravene i 
bilag IV-IX.

1Bemærkning: de betingelser for undladelse af en 
bestemt test, der er fastlagt i de pågældende 
testmetoder i selve bilag X, men ikke gentaget i 
kolonne 2, finder ligeledes anvendelse.

Begrundelse

Ud over begrundelserne til ændringsforslagene til bilag IV medfører de foreslåede ændringer, 
at kun de virkelig nødvendige dyreforsøg gennemføres, samtidig med at samme 
sikkerhedsstandard opretholdes.

Ændringsforslag 260
Bilag V, punkt 5.6. og punkt 5.14.

5.6. Overfladespænding udgår
5.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis:

- vandopløseligheden er under 1 mg/l ved 20°C.

- stoffet danner miceller i det pågældende 
koncentrationsområde.

5.14. Kornstørrelsesfordeling

5.14. Undersøgelsen behøver ikke udføres, hvis 
stoffet markedsføres eller anvendes i ikke-fast 
form eller partikelform.

Begrundelse

De to punkter samt deres deskriptive del udgår, da undersøgelsen af overfladespændingen 
generelt er uden betydning for vurderingen og foranstaltningerne til begrænsning af risiciene. 
En generel undersøgelse af kornstørrelsesfordelingen forekommer uforholdsmæssig.

Ændringsforslag 261
Bilag V, punkt 6.4. a (nyt)

(6.4.a) Akut toksicitet: ad oral vej eller i 
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hvert enkelt tilfælde afhængigt af risikoen 
ad dermal vej eller ved inhalation

Ændringsforslag 262
Bilag V, punkt 7.1.1. og 7.1. a (nyt)

7.1.1. Korttidstoksicitetstest i Daphnia 7.1.1. Korttidstoksicitetstest i Daphnia eller i 
fisk

(7.1. a) Ny let bionedbrydelighed; 
undersøgelsen behøver ikke udføres for 
uorganiske stoffer.

Begrundelse

Virksomhederne bør også have mulighed for at indsende foreliggende korttidstoksicitetstest i 
fisk i stedet for toksicitetstest i Daphnia.

Ændringsforslag 263
Bilag VI, Supplerende obligatoriske standardoplysninger

SUPPLERENDE OBLIGATORISKE 
STANDARDOPLYSNINGER FOR STOFFER,

DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN 
MÆNGDE PÅ 10 TONS ELLER DEROVER

SUPPLERENDE OPLYSNINGER FOR 
STOFFER,

DER PRODUCERES ELLER IMPORTERES I EN 
MÆNGDE PÅ 1 TON ELLER DEROVER

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 10 ton eller derover, jf. 
artikel 11, stk. 1, litra b). Oplysningerne i 
kolonne 1 i dette bilag kræves derfor ud over 
dem, der kræves i kolonne 1 i bilag V. 
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, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 1 ton eller derover, jf. 
artikel 9, stk. 1, litra a), nr. vi), under 
hensyntagen til bilag IV og IX, hvis dette er 
nødvendigt på grundlag af eksponerings-
og anvendelseskategorien i henhold til 
bilag IXa. Oplysningerne i kolonne 1 i dette 
bilag kræves derfor ud over dem, der kræves 
i kolonne 1 i bilag V. Kolonne 2 i dette bilag 
indeholder i form af eksempler de nærmere 
regler for, hvilke obligatoriske 
standardoplysninger der kan udelades, 
erstattes af andre oplysninger, forelægges på 
et andet stadium eller tilpasses på anden 
måde. Foretages der tilpasninger af de 
supplerende oplysninger, der er nødvendige 
i henhold til bilag IXa, skal registranten 
tydeligt erklære dette og angive begrundelse
for hver tilpasning i de pågældende punkter i 
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registreringsdokumentationen. Er det 
teknisk ikke muligt eller af andre grunde 
ud fra et videnskabeligt synspunkt 
unødvendigt at meddele visse oplysninger, 
skal dette begrundes.

Ud over disse særlige regler gælder det, at 
en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag 
efter de generelle regler i bilag IX. Også i 
dette tilfælde skal registranten tydeligt 
angive begrundelse for hver tilpasning, han 
har foretaget i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen med 
henvisning til de pågældende særlige regler i 
kolonne 2 eller i bilag IX eller X8.

Ud over disse særlige regler gælder det, at 
en registrant kan tilpasse de obligatoriske 
standardoplysninger i kolonne 1 i dette bilag 
efter de generelle regler i bilag IX. Også i 
dette tilfælde skal registranten tydeligt 
angive begrundelse for hver tilpasning, han 
har foretaget i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen med 
henvisning til de pågældende særlige regler i 
kolonne 2 eller i bilag IX eller X8.

Før der foretages nye tests til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske data, data fra gyldige 
(Q)SARer og data fra strukturelt beslægtede 
stoffer (analogisering).

Før der foretages nye tests til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske data, data fra gyldige 
(Q)SARer og data fra strukturelt beslægtede 
stoffer (analogisering).

Hvis der for bestemte egenskabers 
vedkommende ikke gives oplysninger af 
andre grunde end de i kolonne 2 i dette bilag 
eller i bilag IX nævnte, skal dette angives 
tydeligt, og klar begrundelse herfor ligeledes 
gives.

Hvis der for bestemte egenskabers 
vedkommende ikke gives oplysninger af 
andre grunde end de i kolonne 2 i dette bilag 
eller i bilag IX nævnte, skal dette angives 
tydeligt, og klar begrundelse herfor ligeledes 
gives. Desuden gælder de forudsætninger 
og kriterier, der er opført i retningslinjerne 
for opfyldelse af kravene i bilag IV-IX.

Ændringsforslag 264
Bilag VI, Undersøgelseskrav

Det nye bilag VI indeholder følgende 
undersøgelser:
- alle undersøgelser, der udgik ved 
ændringen af bilag V
- alle undersøgelser fra det oprindelige 
bilag VI, der ikke overførtes til det (nye) 
bilag V
- alle undersøgelser fra bilag VII og VIII.

Begrundelse

Se tidligere begrundelser.
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Ændringsforslag 265
Bilag VII

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Undersøgelseskravene er overført til bilag VI.

Ændringsforslag 266
Bilag VIII

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Undersøgelseskravene er overført til bilag VI.
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Ændringsforslag 267

Ændringsforslag 267
Bilag IX a (nyt)

BILAG IXa
SKEMATISK OVERSIGT OVER ANVENDELSES-/EKSPONERINGSKATETORIER1

MED OPLYSNINGSKRAV

Bilag IXa indeholder en oversigt over de oplysninger, som i henhold til artikel 9, stk. 1, litra 
(a), nummer (vi), under hensyntagen til bilag IV og IX skal indgives ud over de 
oplysninger, der er nævnt i bilag V, for alle stoffer, som fremstilles eller importeres i 
mængder på 1 ton eller derover, såfremt det er nødvendigt som følge af deres klassificering 
i en eksponeringskategori i nedenstående skema.

A) Human eksponering
Industriel Erhvervsmæssig Privat

Inhalativ 
korttids

Bilag V
(akut inhalativ toksicitet eller 
afledtf akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering)

Bilag V
(akut inhalativ toksicitet eller 
afledtf akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering)

Bilag V
(akut inhalativ toksicitet eller 
afledtf akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, sensibilisering)

Inhalativ 
langtids / 
gentagen

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
ved inhalativ langtidseksp. for
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk 
toksicitet, (inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
ved inhalativ langtidseksp. for 
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk 
toksicitet, (inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier ved 
inhalativ langtidseksp. for 
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk toksicitet, 
(inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

Oral 
engangs / 
korttids

- Anhang V Bilag V

Oral 
langtids / 
gentagen

- - Bilag V 
+beregning af DNEL-værdier ved 
oral langtidseksp. for mennesker 
(f.eks. subakut, subkronisk eller 
kronisk toksicitet (bilag VI), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

Dermal 
korttids 

Bilag V
(akut dermal toksicitet eller 
afledt akut oral toksicitet under 

Bilag V
(akut dermal toksicitet eller 
afledt akut oral toksicitet under 

Bilag V
(akut dermal toksicitet eller afledt 
akut oral toksicitet under 
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hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering) 

hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering) 

hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, sensibilisering) 

Dermal 
gentagen / 
§langtids

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
ved dermal langtidseksp. (f.eks. 
subakut, subkronisk eller 
kronisk toksicitet 
(inhalativ/oral), mutagenicitet, 
reproduktionstoksicitet (bilag 
VI); kun såfremt der ikke er 
ætsende virkning/irritation, 
sensibilisering efter bilag V

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
ved dermal langtidseksp. (f.eks. 
subakut, subkronisk eller 
kronisk toksicitet 
(inhalativ/oral), mutagenicitet, 
reproduktionstoksicitet (bilag 
VI); kun såfremt der ikke er 
ætsende virkning/irritation, 
sensibilisering efter bilag V

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier ved 
dermal langtidseksp. (f.eks. 
subakut, subkronisk eller kronisk 
toksicitet (inhalativ/oral), 
mutagenicitet, 
reproduktionstoksicitet (bilag VI); 
kun såfremt der ikke er ætsende 
virkning/irritation, sensibilisering 
efter bilag V

Anmærkning: Kriterierne for "inhalativ korttids", "inhalativ langtids/gentagen", "oral 
engangs/korttids", "dermal korttids", "dermal gentagen/langtids" er endnu ikke endeligt 
fastlagt for de forskellige anvendelseskategorier. Dette skal ske som led i REACH 
Implementation Projects (RIP). 

1 Nogle kombinationer, som f.eks. oral langtidseksponering på det industrielle område, er 
udelukket. De udgør derfor ikke nogen kategori. I særlige tilfælde kan det blive nødvendigt 
at udvide skemaet med en eller flere kategorier.
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B) Skematisk oversigt over miljøeksponeringskategorier (med praktiske eksempler)
Industriel Erhvervsmæssig Privat

Vand 
engangs

Bilag V
bestemmelse af PNEC-værdi 
akut (akut toksicitet i 
Dapnia/fisk)

Bilag V
bestemmelse af PNEC-værdi  
akut (akut toksicitet i 
Dapnia/fisk)

-

Vand 
langtids lokal

Bilag V
+ bestemmelse af PNEC-værdi 
ved langtidseksp. 
(langtidstoksicitet i fisk/Daphnia  
(bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V), 
faktor 1.000) 

Bilag V
+ bestemmelse af PNEC-værdi
ved langtidseksp. 
(langtidstoksicitet i fisk/Daphnia  
(bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V), 
faktor 1.000)

-

Vand 
langtids 
diffus

- - Bilag V
+bestemmelse af PNEC-værdi 
ved langtidseksp. 
(langtidstoksicitet i fisk/Daphnia  
(bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V), 
faktor 1.000)

Jord engangs - Bilag V
bestemmelse af PNEC-værdi 
akut (akut toksicitet i 
Dapnia/fisk)

Bilag V
bestemmelse af PNEC-værdi 
akut (akut toksicitet i 
Dapnia/fisk)

Jord langtids 
lokal

- Bilag V
+ bestemmelse af PNEC-værdi 
langtids (f.eks. langtidstoksicitet 
i fisk/Daphnia/ terrestriske 
forsøg (bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V) hvis 
muligt)

-

Jord langtids 
diffus

Bilag V
+ bestemmelse af PNEC-værdi 
langtids (langtidstoksicitet i 
fisk/Daphnia/ terrestriske forsøg 
(bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V) hvis 
muligt)

- Bilag V
+ bestemmelse af PNEC-værdi 
langtids (langtidstoksicitet i 
fisk/Daphnia/ terrestriske forsøg 
(bilag VI) eller afledt akut 
akvatisk toksicitet (bilag V) hvis 
muligt))

Luft engangs Bilag V
(akut inhalativ toksicitet. eller 
afledt akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering)

Bilag V
(akut inhalativ toksicitet. eller 
afledt akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering)

Bilag V
(akut inhalativ toksicitet. eller 
afledt akut oral toksicitet under 
hensyntagen til ætsende 
virkning/irritation, 
sensibilisering)

Luft langtids 
lokal

Bilag V
+beregning af DNEL-værdier 
ved inhalativ langtidseksp. for 
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk 
toksicitet, (inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
ved inhalativ langtidseksp. for 
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk 
toksicitet, (inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))

-

Luft langtids 
diffus

- - Bilag V
+ beregning af DNEL-værdier 
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ved inhalativ langtidseksp. for 
mennesker (f.eks. subakut, 
subkronisk eller kronisk 
toksicitet, (inhalativ/oral), 
reproduktionstoksicitet, 
mutagenicitet
(Bilag VI))


