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KORT BEGRUNDELSE

Med Reach-forslaget sigter Kommissionen mod at få foretaget en forenkling, harmonisering
og centralisering af de nugældende forskellige bestemmelser om kemikalier og stoffer. Der 
kræves med rette for hele EU et ensartet og entydigt koncept for registrering og vurdering af 
kemikalier, der lever op til princippet om bæredygtig udvikling og beskyttelse af 
arbejdstagere. Reach må derfor i princippet hilses velkommen. Økonomiske målsætninger 
såsom konkurrence og innovationsdygtighed eller sikring af arbejdspladser må dog samtidig 
ikke komme til kort, navnlig på baggrund af de nuværende økonomiske vanskeligheder i 
Europa.

Desværre er reglerne om kemikalier og stofrelateret sundheds- og miljøbeskyttelse allerede 
blevet så omfangsrige og komplekse, at virksomhederne og navnlig de små og mellemstore 
virksomheder (SMV) næsten ikke er i stand til at opfylde de bureaukratiske og 
omkostningsintensive krav, der er forbundet hermed. Hvis det ikke lykkes at begrænse 
informations- og vurderingsprocesserne i Reach, vil de allerede bestående mangler ved 
gennemførelsen blive endnu større. Dette ville ikke alene indebære, at den europæiske 
industris konkurrencedygtighed og innovationskraft og dermed mange arbejdspladser bliver 
truet, men også at de høje målsætninger og forventninger om forbedring af sundheds- og 
miljøbeskyttelsen modarbejdes.

Ordføreren ønsker at bidrage til, at kravene i forbindelse med Reach bliver mere praktisable 
og forståelige. De foreslåede ændringsforslag koncentrerer sig om følgende brede 
emneområder:

1. Eksponerings- og anvendelseskategorier

Et af de centrale problemer med Reach-forslaget er, at stofproducenter, importører og 
downstream-brugere ikke råder over et ensartet instrument til risikovurdering af et stof og 
videregivelse af oplysningerne. Efter det foreliggende forslag skal der ske en intensiv 
udveksling af oplysninger mellem producent/importør og downstream-brugerne og efter 
omstændighederne med disses kunder om anvendelsernes sammensætning. Dette er 
vanskeligt i praksis, da det ofte vil være nødvendigt at røbe fortrolige oplysninger og 
forretningshemmeligheder.

Én løsning kunne være at benytte anvendelses- og eksponeringskategorier. De skal lette 
kommunikationen i værdikæden, gøre eksponeringsvurderingen mere håndterbar for brugerne 
af et stof og omfatte nødvendige foranstaltninger til risikominimering. Herved må brugernes 
handlefrihed ikke indskrænkes unødvendigt. Desuden skal det gennem en kategorisering af 
specifikke scenarier i generelle kategorier forhindres, at der bliver pligt til at videregive 
fortrolige oplysninger. Der skal dog herved stadig være mulighed for, at såvel myndigheder 
som virksomheder kan tage hensyn til de konkrete omstændigheder, hvis en kategorisering 
medfører problemer.

2. Prioritering

I Reach-forslaget foretages prioriteringen udelukkende efter kvantitative kriterier. Det er 
imidlertid for miljøet og forbrugerne vigtigt, at man i forbindelse med registreringen først 
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behandler stoffer med den største potentielle risiko, således at der også tages hensyn til 
kvalitative kriterier. Der bør i denne forbindelse ses på toksikologiske/miljørelevante 
egenskaber, anvendelse, eksponering og produktionsmængde. Disse grundlæggende 
oplysninger skal foreligge, for at der kan gennemføres en risikobaseret prioritering.

Ved hjælp af en afbalanceret og forståelige prioritering af kravene til virksomhederne og 
myndighederne kan sundheds- og miljøbeskyttelsen forbedres inden for en forsvarlig 
tidsramme og med overskuelige finansielle ressourcer.

3. Forenkling/forhindring af dobbeltregulering med hensyn til beskyttelse af 
arbejdstagere

Forslaget til forordning bør gøres mere praktisabelt, billigere og mindre tidskrævende. I dette 
øjemed foretages der bl.a. en forenkling af registreringsproceduren. Endvidere bør 
forordningens anvendelsesområde afstemmes bedre efter gældende ret med henblik på at 
undgå dobbeltregulering.

4. Reach bør ikke blive blive en hæmsko for forskning og innovation eller begrænse den 
europæiske kemiindustris og dens downstream-brugeres konkurrencedygtighed i unødvendigt 
omfang.

5. Styrkelse af agenturets rolle

Det skal være agenturet alene - og ikke de kompetente nationale myndigheder - der skal være 
kompetent med hensyn til alle elementer i vurderingen, således at der sikres ensartethed og 
retssikkerhed i hele EU.

6. Beskyttelse af forretningshemmeligheder og ejendomsrettigheder

Det er vigtigt, at der indføres et effektivt og funktionsdygtigt system, uden at fremlæggelsen 
af oplysninger kolliderer med beskyttelsen af forretningshemmeligheder og 
ejendomsrettigheder. Dette har navnlig stor betydning for SMV, da de primært lever af deres 
innovationer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) Stoffers frie bevægelighed alene, i 
præparater og i artikler er et væsentligt 
aspekt af det indre marked og bidrager i 
betydelig grad til forbrugernes og 
arbejdstagernes sundhed og velvære og til 
deres sociale og økonomiske interesser samt 
til den kemiske industris konkurrenceevne.

(1) Stoffers frie, sikre og ubureaukratiske
bevægelighed til rimelige omkostninger 
alene, i præparater og i artikler er et 
væsentligt aspekt af det indre marked og 
bidrager i betydelig grad til forbrugernes og 
arbejdstagernes sundhed og velvære og til 
deres sociale og økonomiske interesser og 
beskyttelsen af plante- og dyreliv samt til 
den kemiske industris konkurrenceevne.

Begrundelse

Vi bør ikke kun være opmærksomme på stoffernes frie bevægelighed, men også på opfyldelse 
af sikkerhedsstandarder og foranstaltninger til at sikre, at menneskers sundhed og den 
økologiske balance ikke sættes på spil.

Vi bør specificere, at økologisk balance er en vigtig faktor for konkurrenceevnen.

Reach-forordningen må ikke medføre unødvendige hindringer, hverken for den sikre 
behandling af stofferne eller for industriens konkurrenceevne.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 2

(2) Det indre marked for stoffer i 
Fællesskabet kan kun fungere effektivt, hvis 
kravene til stofferne ikke afviger væsentligt 
fra medlemsstat til medlemsstat.

(2) Det indre marked for stoffer i 
Fællesskabet kan kun fungere effektivt, hvis 
kravene til sikker håndtering af stofferne er 
defineret præcist og omfattende og ikke 
afviger væsentligt fra medlemsstat til 
medlemsstat.

Begrundelse

Hvis dette marked skal organiseres effektivt i økonomisk og social henseende, skal der være 
præcise sikkerhedsstandarder for håndtering af stofferne og omfattende bestemmelser for 
deres anvendelse for at sikre offentlighedens interesser.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 3

(3) Der bør sikres en høj grad af 
sundhedsbeskyttelse og miljøbeskyttelse ved 
tilnærmelse af lovgivningerne om stoffer 
med det mål at opnå en bæredygtig 
udvikling. Denne lovgivning bør anvendes 
på en ikke-diskriminerende måde, uanset om 
de kemiske stoffer handles på det indre 
marked eller internationalt.

(3) Der bør sikres en høj grad af 
sundhedsbeskyttelse og miljøbeskyttelse ved 
tilnærmelse af lovgivningerne om stoffer 
med det mål at opnå en bæredygtig 
udvikling og en sikring af 
innovationskraften og 
konkurrencedygtigheden. Denne lovgivning 
bør anvendes på en ikke-diskriminerende og 
WTO-kompatibel måde, uanset om de 
kemiske stoffer handles på det indre marked 
eller internationalt.

Begrundelse

Sikring af innovationskraften og konkurrencedygtigheden er også et vigtigt mål. Det giver sig 
selv, at lovgivningen skal være WTO-kompatibel.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 3 a (ny)

(3a) I henhold til den handlingsplan, der 
blev vedtaget på verdenstopmødet i 
Johannesburg den 4. september 2002 om 
bæredygtig udvikling, skal kemikalier 
senest i 2020 produceres og anvendes på en 
måde, som ikke skader menneskers 
sundhed og miljøet.

Begrundelse

Det skal understreges, at målsætningen om kun at producere og anvende kemikalier, som ikke 
er skadelige for menneskers sundhed og miljøet, er en forpligtelse, som ikke kun EU, men 
verden som helhed, skal opfylde.

Det er vigtigt at minde om de forpligtelser, der blev indgået på verdenstopmødet i 
Johannesburg.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 7
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(7) Et vigtigt mål med det nye system, der 
vil blive skabt med denne forordning, er at 
fremme substitution af farlige stoffer med 
mindre farlige stoffer eller teknologier i de 
tilfælde, hvor der findes egnede alternativer.
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af direktiver om arbejdstagernes beskyttelse, 
navnlig Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. 
juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne 
mod risici for under arbejdet at være udsat 
for kræftfremkaldende stoffer (sjette 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF), i henhold til hvilket 
arbejdsgiverne skal fjerne skadelige stoffer, 
når dette er teknisk muligt, eller erstatte 
farlige stoffer med mindre farlige stoffer.

(7) Et vigtigt mål med det nye system, der 
vil blive skabt med denne forordning, er at 
virke for, at farlige stoffer substitueres med 
mindre farlige stoffer eller teknologier i de 
tilfælde, hvor der findes egnede alternativer.
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af direktiver om arbejdstagernes beskyttelse, 
navnlig Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. 
juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne 
mod risici for under arbejdet at være udsat 
for kræftfremkaldende stoffer (sjette 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF), i henhold til hvilket 
arbejdsgiverne skal fjerne skadelige stoffer, 
når dette er teknisk muligt, eller erstatte 
farlige stoffer med mindre farlige stoffer.
Medlemsstaterne bevarer deres fulde ret til 
at fastsætte højere standarder på nationalt 
niveau, hvis det anses for passende.

Begrundelse

Det centrale mål er at erstatte farlige stoffer med andre, mindre farlige stoffer, hvor sådanne 
findes. Dette er en vigtig konsekvens af EF-traktatens artikel 137 (retsgrundlaget for 
lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne), og det bør nævnes.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 8 a (ny)

(8a) Producenter, importører og 
downstream-brugere af et stof i dets 
grundform eller som komponent i et 
præparat eller en artikel skal producere, 
importere eller anvende stoffet (eller 
markedsføre det) på en måde, som sikrer, at 
der under forhold, som med rimelighed kan 
forudses, ikke forårsages skade på 
menneskers sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres det generelle princip om diligenspligt (duty of care).
Eftersom Reach ikke dækker alle anvendelser af kemikalier, er det af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og miljøet vigtigt, at der indføres en generel diligenspligt for så vidt 
angår produktion og anvendelse af stofferne. Et sådant princip ville blot være en kodificering 
af de frivillige initiativer, som industrien støtter (f.eks. Responsible Care-programmet).
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Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 12

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 
problematiske stoffer, hvis risiciene i 
forbindelse med deres anvendelse allerede er 
tilstrækkeligt styrede, eller hvis anvendelsen 
kan begrundes ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn.

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 
problematiske stoffer for en begrænset 
periode, hvis der ikke findes brugbare 
alternativer, hvis anvendelsen kan 
begrundes ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn, og hvis risiciene i forbindelse med 
deres anvendelse allerede er tilstrækkeligt 
styrede.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at godkendelse kun er en midlertidig foranstaltning.

Ændringsforslag 8
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. 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.
Virksomhederne bør formidle information 
om sikker anvendelse af deres stoffer og 
præparater på basis af en risikovurdering 
på en måde, som er passende for 
slutbrugeren. Dette omfatter pligt til på en 
passende og gennemsigtig måde at 
beskrive, dokumentere og bekendtgøre 
risiciene i forbindelse med produktion, 
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anvendelse og salg af hvert enkelt stof.
Producenter og downstream-brugere 
vælger et stof til produktion og anvendelse 
på basis af de sikreste tilgængelige stoffer.

Begrundelse

Er forbundet med genindførelsen af diligenspligten i artikel 1.

Det er vigtigt, at den nødvendige information og rådgivning formidles til slutbrugerne for at 
sætte dem i stand til at anvende stofferne sikkert og styre deres risiko sikkert og effektivt. Er 
forbundet med ændringsforslagene til betragtning 41, 42 og 43.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 20

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 
registreringskrav for stoffer, der er beregnet 
til at blive frigivet fra artikler. Hvis der er 
tale om stoffer, som med sandsynlighed 
frigives fra artikler i tilstrækkeligt store 
mængder og på sådan en måde, at det skader 
menneskers sundhed eller miljøet, bør 
agenturet underrettes, og det bør have 
beføjelser til at kræve, at der indsendes en 
registrering.

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 
registreringskrav for stoffer, der er beregnet 
til at blive frigivet fra artikler. Hvis der er 
tale om stoffer, som med sandsynlighed 
frigives fra artikler i tilstrækkeligt store 
mængder og på sådan en måde, at det skader 
menneskers sundhed eller miljøet, bør de 
relevante myndigheder informeres og 
konsulteres øjeblikkeligt, og agenturet bør 
underrettes, og det bør have beføjelser til at 
kræve, at der indsendes en registrering.

Begrundelse

Med hensyn til frigivelse af stoffer er det nødvendigt, at ikke blot agenturet, men også de 
relevante myndigheder informeres.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 20 a (ny)

(20a) Denne forordning skal gælde for alle
stoffer, artikler og præparater, som 
importeres til EU.
Denne forordning må på ingen måde give 
anledning til forskelsbehandling mellem 
stoffer, artikler og præparater, som er 
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produceret i EU, og stoffer, artikler og 
præparater, som produceres i tredjelande, 
men importeres til EU.
Kommissionen skal udarbejde 
retningslinjer for at sikre, at denne regel 
anvendes.

Begrundelse

I sin af Kommissionen foreslåede form beskytter Reach-systemet kun i ringe grad europæiske 
producenter mod unfair konkurrence fra ikke-europæiske lande. De nuværende EU-regler 
opstiller parametre, som er langt strengere for europæiske producenter af kemiske stoffer.
Importører af artikler til EU bør være underlagt samme regler som dem, der gælder for 
europæiske producenter. Med dette ændringsforslag opfordres der til, at der etableres et 
afbalanceret regelsæt, som skal gælde for såvel europæiske som ikke-europæiske 
producenter.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 22

(22) Det bør ikke være nødvendigt at 
foretage en kemisk sikkerhedsvurdering for 
stoffer i præparater i visse meget små 
koncentrationer, som anses for ikke at være 
problematiske. Stoffer i præparater i så små 
koncentrationer bør også undtages fra 
godkendelse. Disse bestemmelser bør 
ligeledes finde anvendelse på præparater, der 
er blandinger i faste former af stoffer, indtil 
et sådant præparat gives en bestemt form, 
der ændrer det til en artikel.

(22) Det bør ikke være nødvendigt at 
foretage en kemisk sikkerhedsvurdering for 
stoffer i præparater i visse meget små 
koncentrationer, som anses for ikke at være 
problematiske. Stoffer i præparater i så små 
koncentrationer bør også undtages fra 
godkendelse. Producenterne skal dog 
medtage disse stoffer i listen over 
ingredienser på emballagen og advare 
forbrugerne om tilstedeværelsen af et 
farligt stof. Disse bestemmelser bør 
ligeledes finde anvendelse på præparater, der 
er blandinger i faste former af stoffer, indtil 
et sådant præparat gives en bestemt form, 
der ændrer det til en artikel.

Begrundelse

Det er vigtigt, at forbrugerne er fuldt informeret om sammensætningen af præparater, der er 
tilgængelige på markedet, så de kan påtage sig deres eget ansvar for brugen af dem.

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 24
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(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt.

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt. Ud over de 
kvantitative krav i forbindelse med 
registreringen bør der tages hensyn til 
kvalitative kriterier såsom stoffets 
farlighed, dets anvendelsesformål og den 
faktiske eksponering af mennesker og miljø 
for stoffet.

Begrundelse

Kommissionen bør have mulighed for at supplere prioriteringskategorierne for registreringen 
af stofferne med kvalitative kriterier.

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 41

(41) En del af ansvaret for risikostyring i 
forbindelse med stoffer består i formidlingen 
af oplysninger om disse stoffer til andre 
fagfolk. Dette er også en forudsætning for at 
disse andre fagfolk kan opfylde deres 
forpligtelser.

(41) En del af ansvaret for risikostyring i 
forbindelse med stoffer består i formidlingen 
af oplysninger om disse stoffer til andre 
fagfolk og til ikke-fagfolk ved hjælp af de 
bedst egnede midler. Dette er også en 
forudsætning for, at disse andre fagfolk kan 
opfylde deres forpligtelser for så vidt angår 
styring af risici og anvendelse af stoffer og 
præparater.

Begrundelse

Et passende og konsistent risikobaseret formidlingssystem vil give forbrugerne den 
information og rådgivning, der er nødvendig for at sætte dem i stand til at styre deres risiko 
sikkert og effektivt ved anvendelse af et stof eller præparat, som indeholder kemikalier. Er 
forbundet med ændringsforslagene til betragtning 16, 42 og 43.

Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 41 a (ny)

(41a) Risikokommunikation er et vitalt led i 
processen med at informere og rådgive 
borgerne om, hvordan de kan styre 
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potentielle risici og dermed anvende et stof 
eller præparat sikkert og effektivt.
Risikokommunikation kræver, at 
producenten har forståelse for brugernes 
informationsbehov, samt at han 
efterfølgende formidler denne information, 
rådgivning og hjælp for at bidrage til 
slutbrugerens sikre anvendelse af stoffet 
eller præparatet. Der bør udvikles et 
relevant risikobaseret 
kommunikationssystem, som omfatter 
formidling af supplerende information,
f.eks. ved hjælp af websider og 
uddannelseskampagner, for at opfylde 
forbrugernes ret til at have viden om de 
stoffer og præparater, de bruger. Dette vil 
medføre en yderligere forbedring af den 
sikre anvendelse af og tillid til stoffer og 
præparater. Et sådant system vil være 
værdifuldt for forbrugerorganisationerne i 
deres arbejde med at opbygge en ramme, 
som vil imødekomme forbrugernes 
virkelige bekymringer gennem Reach, og 
for industrien i dens arbejde med at 
opbygge forbrugernes tillid til anvendelsen 
af stoffer og præparater, som indeholder 
kemikalier.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til betragtning 16. Et passende og konsistent
risikobaseret formidlingssystem vil give forbrugerne den information og rådgivning, der er 
nødvendig for at sætte dem i stand til at styre deres risiko sikkert og effektivt ved anvendelse 
af et stof eller præparat, som indeholder kemikalier.

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 42

(42) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad 
allerede bruges som et kommunikations-
værktøj i forsyningskæden for stoffer og 
præparater, er det hensigsmæssigt af udvikle 
det yderligere og gøre det til en integreret 
del af det system, der etableres med denne 
forordning.

(42) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad 
allerede bruges som et kommunikations-
værktøj i forsyningskæden for stoffer og 
præparater, er det hensigsmæssigt af udvikle 
det yderligere og gøre det til en integreret 
del af det system, der etableres med denne 
forordning. Der bør imidlertid overvejes 
andre metoder til at formidle information 
om risici og sikker anvendelse af stoffer og 
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præparater til forbrugere.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslagene til betragtning 16, 41 og 43.

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 43

(43) For at opnå en "ansvarskæde" bør 
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.

(43) For at opnå en "ansvarskæde" bør 
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 og sørge for information om 
sikker anvendelse af dem hele vejen 
gennem forsyningskæden ned til 
slutbrugeren, forbrugeren.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslagene til betragtning 16, 41 og 42.

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 49

(49) Agenturet bør også have beføjelser til at 
kræve yderligere oplysninger fra 
producenter, importører eller downstream-
brugere om stoffer, hvor der er mistanke om 
risici for sundhed eller miljø, herunder risici 
som følge af, at de er til stede i det indre 
marked i store mængder, på grundlag af 
vurderinger foretaget af de kompetente 

(49) Agenturet bør også have beføjelser til at 
kræve yderligere oplysninger fra 
producenter, importører eller downstream-
brugere om stoffer, hvor der er mistanke om 
risici for sundhed eller miljø, herunder risici 
som følge af, at de er til stede i det indre 
marked i store mængder, på grundlag af 
vurderinger foretaget af de kompetente 
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myndigheder i medlemsstaterne.
Medlemsstaterne bør planlægge og stille 
ressourcer til rådighed herfor gennem 
udarbejdelse af rullende planer. Hvis en 
risiko, der er problematisk i samme grad 
som brugen af stoffer, der kræver 
godkendelse, opstår som følge af 
anvendelsen af isolerede mellemprodukter 
på stedet, kan medlemsstaterne også kræve 
yderligere oplysninger, hvis dette er 
begrundet.

myndigheder i medlemsstaterne.
Medlemsstaterne bør planlægge og stille 
ressourcer til rådighed herfor gennem 
udarbejdelse af rullende planer på grundlag 
af en liste over prioriterede stoffer til 
vurdering, som opstilles af agenturet. Hvis 
en risiko, der er problematisk i samme grad 
som brugen af stoffer, der kræver 
godkendelse, opstår som følge af 
anvendelsen af isolerede mellemprodukter 
på stedet, kan medlemsstaterne også kræve 
yderligere oplysninger, hvis dette er 
begrundet.

Begrundelse

Præcisering. Agenturet skal opstille listen over prioriterede stoffer.

Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 52

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som 
anvender dem, skal påvise overfor den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis. Hvis dette ikke er tilfældet, 
kan der stadig gives godkendelse til 
anvendelser, hvis virksomhederne godtgør,
at fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller 
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 
indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som 
anvender dem, skal påvise over for den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis, at  der ikke er passende 
alternative stoffer eller teknologier til 
rådighed, og at fordelene for samfundet som 
følge af brugen af stoffet mere end opvejer 
risiciene i forbindelse med dets anvendelse.
Den godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure baseret 
på ansøgninger fra virksomhederne 
kontrollere, at disse krav er opfyldt Da 
godkendelser skal sikre en høj grad af 
beskyttelse i hele det indre marked, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
myndighed, der udsteder godkendelser.
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Ændringsforslag 19
BETRAGTNING 55

(55) Agenturet bør yde rådgivning om
prioriteringen af stoffer, der skal behandles i 
godkendelsesproceduren, for at sikre, at 
afgørelserne er et udtryk for samfundets 
behov samt for videnskabelig viden og 
udvikling.

(55) Agenturet bør selv fastlægge
prioriteringen af stoffer, der skal behandles i 
godkendelsesproceduren, for at sikre, at 
afgørelserne er et udtryk for samfundets 
behov samt for videnskabelig viden og 
udvikling.

Begrundelse

Præcisering: Agenturet bør opstille prioriteringslisten.

Ændringsforslag 20
BETRAGTNING 69

(69) Agenturet bør have en central rolle med 
hensyn til at sikre, at kemikalielovgivningen 
og beslutningsprocesserne samt det 
videnskabelige grundlag for disse nyder 
troværdighed hos alle interessenter og 
offentligheden. Det er derfor af afgørende 
betydning, at Fællesskabets institutioner, 
medlemsstaterne, offentligheden i 
almindelighed og de berørte parter har tillid 
til agenturet. Af denne grund er det 
afgørende at sikre dets uafhængighed, at det 
har en stor videnskabelig og teknisk 
kapacitet samt en stor kapacitet med hensyn 
til regulering, at der er åbenhed, og at det er 
effektivt.

(69) Agenturet bør have en central rolle med 
hensyn til at sikre, at kemikalielovgivningen 
og beslutningsprocesserne samt det 
videnskabelige grundlag for disse nyder 
troværdighed hos alle interessenter og 
offentligheden, således at den brede
offentlighed og alle involverede parter kan 
have tillid til sikkerheden ved de kemikalier 
og præparater, som de anvender. Det bør 
også have en central rolle med hensyn til at
at koordinere kommunikationen om Reach 
og dets anvendelse og om risici. Det er 
derfor af afgørende betydning, at 
Fællesskabets institutioner, 
medlemsstaterne, offentligheden i 
almindelighed og de berørte parter har tillid 
til agenturet. Af denne grund er det 
afgørende at sikre dets uafhængighed, at det 
har en stor videnskabelig og teknisk 
kapacitet samt en stor kapacitet med hensyn 
til regulering og kommunikationsekspertise, 
at der er åbenhed, og at det er effektivt.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslagene til betragtning 41a (ny) og 70 og artikel 73, stk. 2, litra 
i)a (nyt).
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Ændringsforslag 21
BETRAGTNING 70

(70) Agenturets struktur bør være egnet til 
de arbejdsopgaver, som det skal udføre.
Erfaringer med lignende 
fællesskabsagenturer giver nogle 
retningslinjer i denne henseende, men 
strukturen bør tilpasses for at opfylde de 
specifikke behov i forbindelse med denne 
forordning.

(70) Agenturets struktur bør være egnet til 
de arbejdsopgaver, som det skal udføre.
Erfaringer med lignende 
fællesskabsagenturer giver nogle 
retningslinjer i denne henseende, men 
strukturen bør tilpasses for at opfylde de 
specifikke behov i forbindelse med denne 
forordning. I dette tilfælde bør dette omfatte 
etablering af et videncenter for 
risikokommunikation inden for agenturets 
rammer .

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslagene til betragtning 41a (ny) og 69 og artikel 73, stk. 2, litra 
i)a (nyt).

Ændringsforslag 22
BETRAGTNING 79

(79) Det bør oprettes et appeludvalg i 
agenturet, for at sikre operatører, der 
berøres af agenturets afgørelser, en juridisk
ret til at appellere.

(79) Der bør oprettes et appeludvalg i 
agenturet for at sikre alle med en retlig 
interesse, der berøres af agenturets 
afgørelser, ret til at appellere.

Begrundelse

Begrebet "alle med en retlig interesse" er bredere end "operatører".

Ændringsforslag 23
BETRAGTNING 89

(89) Ressourcerne bør koncentreres om 
stoffer med de mest problematiske 
egenskaber. Et stof bør derfor kun optages i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Der bør 
fastsættes bestemmelser, der giver de 

(89) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at forelægge forslag til en harmoniseret 
klassificering af et stof i bilag I til direktiv 
67/548/EØF eller i bilag I til direktiv 
1999/45/EF bør de udarbejde et dossier i 
overensstemmelse med detaljerede krav. I 
dossieret bør begrundelsen for handling på 
fællesskabsplan anføres. Agenturet bør 
afgive udtalelse om forslaget, og de berørte 
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kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsende forslag til agenturet. Agenturet 
bør afgive dets udtalelse om forslaget, og de 
berørte parter bør have mulighed for at 
kommentere det. Kommissionen bør derefter 
træffe en afgørelse.

parter bør have mulighed for at kommentere 
det. Kommissionen bør derefter træffe en 
afgørelse.

Begrundelse

Det er alt for snævert at begrænse harmoniseret klassificering til CMR-stoffer og luftbårne 
allergener. Der er mange flere yderst relevante påvirkninger af menneskers sundhed og 
miljøet. Klassificering har vist sig at være et meget kontroversielt emne, for kontroversielt til 
at overlades til industrien alene. Harmoniseret klassificering gør det muligt at løse konflikter 
uden at inddrage domstolene og sparer dermed ressourcer.

Ændringsforslag 24
BETRAGTNING 91 a (ny)

(91a) Kommissionen vil overveje 
muligheden af at forelægge et forslag om 
indførelse af et europæiske mærke bestemt 
til at identificere og fremme artikler, som 
på alle trin i produktionsprocessen er 
produceret i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 25
BETRAGTNING 93

(93) For at det system, der etableres med 
denne forordning, kan fungere effektivt, skal 
der være et godt samarbejde og en 
koordination mellem medlemsstaterne,
agenturet og Kommissionen med hensyn til 
håndhævelse.

(93) For at det system, der etableres med 
denne forordning, kan fungere effektivt, skal 
der være et godt samarbejde og en god 
koordination mellem medlemsstaternes 
myndigheder, agenturet og Kommissionen 
med hensyn til håndhævelse.

Begrundelse

Det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem agenturet, Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder for at sikre en effektiv håndhævelse.
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Ændringsforslag 26
BETRAGTNING 100

(100) Det er hensigtsmæssigt, at nærværende 
forordnings bestemmelser træder i kraft i 
flere trin for at lette overgangen til det nye 
system. En gradvis ikrafttrædelse af 
bestemmelserne bør give de involverede 
parter, myndighederne, virksomhederne og 
interessenterne mulighed for at anvende 
ressourcer til forberedelse opfyldelsen af nye 
forpligtelser på de rette tidspunkter.

(100) Det er hensigtsmæssigt, at nærværende 
forordnings bestemmelser træder i kraft i 
flere trin for at lette overgangen til det nye 
system. En gradvis ikrafttrædelse af 
bestemmelserne bør give de involverede 
parter, myndighederne, virksomhederne og 
interessenterne mulighed for at anvende 
ressourcer til forberedelse af opfyldelsen af 
nye forpligtelser på de rette tidspunkter, 
også gennem indgåelsen af frivillige
kommissionskoordinerede aftaler mellem 
industrien og andre involverede parter.

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 101 a (ny)

(101a) Denne forordning berører ikke 
direktiv 98/24/EF1, som fortsat er den 
vigtigste retsakt for så vidt angår
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser.
Medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
parter bør opfordres til at sikre en bedre 
anvendelse og kontrol af direktiv 
98/24/EF.
___________________
1 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, STK. 2

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

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

Er forbundet med genindførelsen af diligenspligten i artikel 1.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1 a (ny)

Artikel 1a
Diligenspligt

1. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over eller 
med rimelighed kunne have forudset, at
disse handlinger kunne være skadelige for 
menneskers sundhed eller miljøet, træffer 
alle de foranstaltninger, som med 
rimelighed kan forlanges af ham, for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
sådanne virkninger.
2. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som leverer et stof 
eller præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, til 
en producent, importør eller downstream-
bruger, sørger i det omfang, det med 
rimelighed kan forlanges, for en sådan 
tilstrækkelig kommunikation og 
informationsudveksling, herunder om 
nødvendigt teknisk bistand, som med 
rimelighed kan anses for nødvendig for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
skadelige virkninger på menneskers 
sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Med henblik på en sikker håndtering og anvendelse af alle kemikalier er det nødvendigt med 
et generelt diligenspligtprincip, som definerer industriens ansvar. Princippet skal gælde for
alle stoffer (uanset produktionsmængde), hvilket indebærer, at industrien forventes ikke blot 
at opfylde de specifikke krav under Reach, men også at leve op til det grundlæggende sociale, 
økonomiske og miljømæssige ansvar, der påhviler erhvervslivet.
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Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1 b (ny)

Artikel 1b
Optegnelser

1. Alle producenter, importører eller 
downstream-brugere skal bruge den 
information, de har til rådighed, eller som 
de med rimelighed kan forventes at have til 
rådighed, til at opfylde bestemmelserne i
artikel 1a. I denne henseende skal den 
unformationsudveksling og 
kommunikation, som er nævnt i artikel 1a, 
stk. 2, altid omfatte følgende data:
a) data, som med rimelighed er nødvendige 
for at gøre det muligt at opfylde 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning
b) en beskrivelse af de foranstaltninger, der
som et minimum betragtes som nødvendige 
for at forebygge eller begrænse skadelige 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet for så vidt angår handlinger, som 
med rimelighed kan forudses, og som 
indebærer anvendelse af et stof, et 
præparat eller en artikel, som indeholder et 
stof eller præparat.
2. Alle producenter, importører eller 
downstream-brugere skal føre ajourførte 
optegnelser, som indeholder de i stk. 1 
nævnte oplysninger, herunder 
handelsnavne for stoffer, præparater eller 
artikler, som indeholder sådanne stoffer 
eller præparater, stoffers kemiske identitet, 
sammensætningen af præparater, hvis 
relevant kemiske sikkerhedsrapporter og 
alle andre oplysninger, som er nødvendige 
for at opfylde forpligtelserne i henhold til 
denne forordning.
3. Alle producenter, importører eller 
downstream-brugere skal efter anmodning 
fra de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de er etableret, give 
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disse myndigheder adgang til de i stk. 2 i 
denne artikel nævnte optegnelser.

Begrundelse

Korrekte optegnelser på virksomhedsniveau er en grundlæggende forudsætning for 
håndhævelse og verifikation af overholdelse af Reach-forordningen. Denne bestemmelse 
medfører ikke ekstra omkostninger for industrien.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 3, NR . 29 a (nyt)

29a. Små og mellemstore virksomheder:
virksomheder som defineret i henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003.

Begrundelse

Med henblik på korrekt anvendelse af reglerne er det nødvendigt at medtage en definition af 
små og mellemstore virksomheder, eftersom de er særligt sårbare deltagere i proceduren.
Ændringsforslag er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit I:
Generelle spørgsmål.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 5, STK. 4

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

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

Gebyret bør stå i et rimeligt forhold til den 
type registreringsdossier, der er tale om.

Begrundelse

For at forenkle tingene for små og mellemstore virksomheder bør det registreringsgebyr, som 
agenturet fastsætter, stå i et rimeligt forhold til de oplysninger, der er indsendt med henblik 
på registrering af stoffet. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 5, STK. 4 a (nyt)
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4a. Alle anmodninger om registrering skal 
være vurderet uafhængigt forud for 
indsendelsen til agenturet, og 
vurderingsrapporten skal indsendes til 
agenturet sammen anmodningen om
registrering. Vurderingen skal sikre, at 
registreringen er fuldstændig og af god 
kvalitet. Vurderingen skal foretages af en 
organisation, som er uafhængig af 
registranten, men udgifterne skal afholdes
af registranten. Agenturet udarbejder en
vejledning om sådanne 
kvalitetsvurderinger.

Begrundelse

Der er i øjeblikket ingen obligatorisk vurdering af kvaliteten og indholdet af 
registreringsdossierne, eftersom agenturet kun vil undersøge, om de er fuldstændige (artikel 
18, stk. 2). I betragtning af, at en nylig undersøgelse foretaget af kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne viste, at kun 31 % af sikkerhedsdatabladene var helt korrekte, anser vi det 
for yderst vigtigt, at der forlanges en uafhængig vurdering forud for indsendelsen af 
dokumenterne for at sikre, at registreringsdossierne er korrekte.

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 6, STK. 1, LITRA a

(a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år, idet hver artikel betragtes 
separat

(a) mængden af stoffet overstiger 1 ton pr.
producent eller importør pr. år

Begrundelse

Som udformet i Kommissionens forslag beskytter artikel 6 kun i ringe grad EU's 
forarbejdningsindustri mod unfair konkurrence fra lande uden for EU. Da et tilsvarende
importeret produkt kun skal opfylde mindre strenge krav, vil det være billigere. Desuden kan 
det fremstilles under anvendelse af en bredere vifte af råstoffer.

Ændringsforslaget etablerer lige handelsbetingelser for virksomheder inden for og uden for 
EU og garanterer så stor beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet som muligt.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 6a, STK. 1
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1. En fysisk eller juridisk person etableret 
uden for Fællesskabet, som fremstiller et 
stof, der importeres til Fællesskabet alene, i 
præparater eller i artikler kan ved gensidig 
aftale udpege en fysisk eller juridisk person 
etableret i Fællesskabet til som hans 
enerepræsentant at opfylde de forpligtelser, 
der er pålagt importører i henhold til dette 
afsnit.

1. En fysisk eller juridisk person etableret 
uden for Fællesskabet, som fremstiller et 
stof, der importeres til Fællesskabet alene, i 
præparater eller i artikler kan ved gensidig 
aftale udpege en fysisk eller juridisk person 
etableret i Fællesskabet til som hans 
repræsentant at opfylde de forpligtelser, der 
er pålagt importører i henhold til dette afsnit.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 36
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 produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling af et antal 
registrerede kunder i en mængde, som er 
begrænset til anvendelse til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling.

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

Begrundelse

Der bør ikke gælde nogen tidsbegrænsning for stoffer, der er beregnet til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 7, STK. 2, AFSNIT 2

Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.

udgår

Begrundelse

Bestemmelsen skal udgå, da undtagelsesperioden på fem år i stk. 1 er blevet fjernet.

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 7, STK. 7
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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

Begrundelse

Bestemmelsen skal udgå, da undtagelsesperioden på fem år i stk. 1 er blevet fjernet.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 7, STK. 8, AFSNIT 2

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne
kompetente myndigheder.

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

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 9, STK. -1 (nyt)

Når registranten indsender oplysningerne 
med henblik på registrering efter litra a) og 
b), kan han ud fra et ønske om beskyttelse 
af forretningshemmeligheder kræve, at 
dokumenterne mærkes som særligt 
klassificerede oplysninger. Registranten 
begrunder enhver sådan anmodning over 
for agenturet.

Begrundelse

Anvendelse af den gældende lovgivning (forordning (EØF) nr. 793/93 og direktiv 
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92/32/EØF) om industriens pligt til at bevare fortrolighed.

Ændringsforslag 41
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, oplysninger om 
den akutte toksicitet og 
bionedbrydeligheden efter bilag VI samt 
resuméer af andre disponible relevante 
oplysninger, som registranten anser for 
nødvendige for risikovurderingen;
yderligere oplysninger og tester, især 
oplysninger og tester, der kræver 
dyreforsøg, skal kun indsendes, såfremt de 
er nødvendige på baggrund af den faktiske 
eksponering.

Begrundelse

Det er med henblik på en risikovurdering i første omgang tilstrækkeligt med oplysningerne i 
bilag V og oplysninger om akut toksicitet og bionedbrydelighed efter bilag VI. Der må kun 
forlanges yderligere oplysninger, hvis de på baggrund af anvendelsen og eksponeringen er 
nødvendige med henblik på konstatering af risikoen og, om nødvendigt, fastlæggelse af 
eventuelle yderligere foranstaltninger til begrænsning af risikoen. Dette vil føre til betydelige 
omkostningsbesparelser. Kommissionen bør f.eks. i Reach Implementation Projects udarbejde 
relevante retningslinjer for, hvordan testkrav knyttes sammen med eksponering (f.eks. 
eksponeringskategorier).

Ændringsforslag 42
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

udgår

Begrundelse

Formålet med at slette nr. x) i artikel 9, litra a), er at fjerne den mulighed, som indehaverne 
af rettighederne til forsøgsresultater har for at give eller nægte adgang til forsøgsdata
vedrørende hvirvelløse dyr. Fjernelsen af denne bestemmelse er en forudsætning for at 
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indføre princippet om obligatorisk adgang til alle data mod rimelig og forholdsmæssig 
betaling (selv om der endnu ikke er opnået enighed om præcis hvilken betaling, der skal 
erlægges til rettighedsindehaveren af en person, som søger adgang til data). Dette spørgsmål 
er af største vigtighed for navnlig små og mellemstore virksomheder, eftersom det vil betyde 
en væsentlig nedsættelse af de udgifter, de pålægges i forbindelse med Reach-
foranstaltningerne. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 9, LITRA A, NR. X A (nyt)

xa) en skriftlig erklæring om, at 
registranten har adgang til alle de originale 
undersøgelsesrapporter, som danner 
grundlag for de indsendte resuméer eller
fyldige undersøgelsesresuméer; efter 
anmodning fra agenturet dokumenterer 
registranten, at han er ejer af 
undersøgelserne eller har retmæssig 
adgang til dem.

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod beskyttelse af ejendomsrettigheder til testdata.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 10, STK. 1, AFSNIT 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.

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.

Datadeling er obligatorisk med hensyn til
såvel data fra forsøg med hvirveldyr som 
fra alle nødvendige forsøg med henblik på
registrering.
Dannelse af offentlige konsortier og 
blandede offentlige-private konsortier 
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fremmes også med henblik på at sikre 
adgang for små og mellemstore 
virksomheder og sammenslutninger af 
disse.

Begrundelse

Ændringsforslaget skyldes behovet for at forenkle registreringsprocessen, især for at 
begrænse og rationalisere små og mellemstore virksomheders udgifter, og et ønske om at 
sikre adgang til konsortier for små og mellemstore virksomheder og disses sammenslutninger, 
ikke mindst med henblik på at forebygge misbrug af dominerende stilling. Ændringsforslaget 
er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 45
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 lige stor andel af 
registreringsgebyret.

Begrundelse

En begrænsning af reduktionen af gebyrerne til kun en tredjedel reducerer incitamentet til at 
danne konsortier til konsortier med to parter. Kun et konsortium, som består af to 
medlemmer, vil drage fordel af dannelsen. Når gebyrerne deles ligeligt, bliver det imidlertid 
også attraktivt for større konsortier.

Er forbundet med ændringsforslagene til artikel 17, stk. 2, artikel 25, stk. 5, og artikel 25, stk. 
6.

Ændringsforslag 46
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
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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 
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 stille krav om mængderelaterede oplysninger, da kravene 
om oplysninger skal være eksponeringsrelaterede.

Ændringsforslag 47
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

Det er ikke længere nødvendigt at stille krav om mængderelaterede oplysninger, da kravene 
om oplysninger skal være eksponeringsrelaterede.

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 12, STK. 4, AFSNIT 1

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en 
ny registrant berettiget til at henvise til 
tidligere indsendte undersøgelser og 
forsøgsrapporter, herefter benævnt 

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en 
ny registrant berettiget til at henvise til 
tidligere indsendte undersøgelser og 
forsøgsrapporter, herefter benævnt 
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"undersøgelser", vedrørende samme stof, 
forudsat at han kan påvise, at stoffet, som 
han nu registrerer er, det samme som det 
tidligere registrerede, herunder med hensyn 
til renhed og arten af urenheder, og forudsat 
at han kan indsende en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
registrant/de tidligere registranter, der giver 
tilladelse til brug af undersøgelserne.

"undersøgelser", vedrørende samme stof, 
forudsat at han kan påvise, at stoffet, som 
han nu registrerer, er det samme som det 
tidligere registrerede, herunder med hensyn 
til renhed og arten af urenheder, og forudsat 
at han indsender en dataadgangstilladelse 
fra den tidligere registrant/de tidligere 
registranter.

Begrundelse

Der må garanteres adgang til data fra forsøg, som ikke er udført på dyr, således som det 
allerede er tilfældet i forbindelse med forsøg udført på dyr. Ændringsforslaget er forbundet
med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 13, STK. 1, AFSNIT 1

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
98/24/EF udføres en kemisk 
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemisk sikkerhedsrapport, for alle stoffer,
der skal registreres i henhold til dette kapitel, 
hvis registranten fremstiller eller importerer 
et sådant stof i mængder på 10 tons eller 
derover pr. år.

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
98/24/EF udføres en kemisk 
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemisk sikkerhedsrapport, for alle stoffer, 
der skal registreres i henhold til dette kapitel, 
hvis registranten fremstiller eller importerer 
et sådant stof i mængder på 1 ton eller 
derover pr. år.

Begrundelse

Forpligtelsen til at lave en kemisk sikkerhedsvurdering og inkludere en kemisk 
sikkerhedsrapport i registreringsdossieret bør også gælde for stoffer i små mængder (1-10 ton 
pr. år pr. producent/importør). Hvis ikke, vil to tredjedele af de 30.000 stoffer, som er 
omfattet af Reach, blive registreret uden en kemisk sikkerhedsvurdering. Konsekvensen vil 
være, at der ikke vil foreligge oplysninger til brug for fastlæggelsen af de risikobegrænsende
foranstaltninger, der måtte blive nødvendige for at begrænse risikoen ved disse stoffer. Dette 
er særlig vigtigt for stoffer, der er klassificeret som farlige eller som PBT- eller vPvB-stoffer, 
eftersom sikkerhedsdatabladene for disse stoffer vil blive suppleret med relevante oplysninger 
om metoder til begrænsning af eksponering af mennesker og miljø for alle identificerede 
anvendelser.

Desuden skønnes de økonomiske konsekvenser af også at kræve en kemisk sikkerhedsrapport 
for stoffer i små mængder at være forholdsvis ringe og kun at udgøre en lille del af udgifterne 
i forbindelse med et stof i store mængder (se F. Ackerman: 'The true costs of REACH').

Forpligtelsen til at udarbejde kemiske sikkerhedsvurderinger og kemiske sikkerhedsrapporter 
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for størrelsesordenen 1-10 t pr. år er derfor en omkostningseffektiv foranstaltning i 
betragtning af de potentielle store helbredsfordele for forbrugere og arbejdstagere, som 
udsættes for farlige stoffer.

Endelig vil det forhindre modsigelser og øge synergien mellem Reach og lovgivningen om 
beskyttelse af arbejdstagerne, eftersom direktiv 98/24/EF gælder for alle kemiske stoffer på 
arbejdspladsen, uanset den anvendte mængde.

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 13, STK. 5, LITRA A

(a) i materialer bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler i betydningen i 
Rådets direktiv 89/109/EØF

udgår

Begrundelse

Den kemiske sikkerhedsrapport er en del af registreringsdossieret og er derfor ikke påkrævet 
for stoffer, som ligger uden for forordningens anvendelsesområde. Stoffer, som allerede er 
dækket af tilstrækkeligt integrerede specifikke bestemmelser, bør forblive uden for 
anvendelsesområdet for Reach. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 15, STK. 2, AFSNIT 1

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:

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:

Begrundelse

Reach kræver kun minimale oplysninger om mellemprodukter. Mellemprodukter er imidlertid 
ofte meget reaktive og kan have forskellige farlige egenskaber. Mellemprodukter giver 
anledning til særlige bekymringer for så vidt angår arbejdstagernes sundhed. Det er ikke nok 
blot at indsende allerede foreliggende oplysninger. Oplysningerne skal være tilstrækkelige til 
at klassificere mellemproduktet for at skabe mulighed for mere pålidelig overvågning af 
arbejdssikkerheden, passende kollektive og individuelle beskyttelsesforanstaltninger og 
identifikation af mulige substitutionsstoffer.
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Ændringsforslag 52
ARTIKEL 15, STK. 2 a (nyt)

2a. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt i mængder på over 100 tons 
pr. år skal ud over de i stk. 2 krævede 
oplysninger omfatte de i bilag V fastsatte 
oplysninger.
For genereringen af disse oplysninger 
gælder artikel 12.

Begrundelse

Reach kræver kun minimale oplysninger om mellemprodukter. Mellemprodukter er imidlertid 
ofte meget reaktive og kan have forskellige farlige egenskaber. Mellemprodukter giver 
anledning til særlige bekymringer for så vidt angår arbejdstagernes sundhed. Det er ikke nok 
blot at indsende allerede foreliggende oplysninger. På stedet isolerede mellemprodukter i 
mængder på over 100 tons bør opfylde samme krav som normale stofferi mængder på mellem
mellem 1 og 10 tons.

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 16, STK. 4, LITRA A

e) transportoperationer skal finde sted i 
overensstemmelse med kravene i 
direktiv 94/55/EF

e) transportoperationer skal finde sted i 
overensstemmelse med kravene i 
direktiv 94/55/EF og i passende regler for 
luft- og søtransport af farligt gods, som
opfylder bestemmelserne i Rotterdam-
konventionen om transport af farlige 
kemikalieprodukter

Begrundelse

Direktiv 94/55/EF dækker kun jernbane- og vejtransport. EU er forpligtet til at gennemføre 
Rotterdam-konventionen.

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 17, STK. 2

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

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler en lige stor andel af 
gebyret.
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Begrundelse

En begrænsning af reduktionen af gebyrerne til kun en tredjedel reducerer incitamentet til at 
danne konsortier til konsortier med to parter. Kun et konsortium, som består af to 
medlemmer, vil drage fordel af dannelsen. Når gebyrerne deles ligeligt, bliver det imidlertid 
også attraktivt for større konsortier.

Er forbundet med ændringsforslagene til artikel 10, stk. 2, artikel 25, stk. 5, og artikel 25, stk. 
6.

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 20 A (ny)

Artikel 20a
1. For stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på mellem 10 og 1
000 tons, skal registranterne inden for fem 
år efter denne forordnings ikrafttrædelse 
indsende følgende oplysninger:
- fysisk-kemiske egenskaber i henhold til 
bilag V
- bionedbrydelighed
- akut akvatisk toksicitet (én art)
- akut toksicitet - én eksponeringsvej (oral, 
dermal, inhalation)
- hudirritation
- øjenirritation
- hudsensibilisering
- mutagenitet (Ames-test)
- klassificering og etikettering
- generelle oplysninger om eksponering og 
anvendelse i enkle kategorier.
Agenturet stiller i dette øjemed et 
elektronisk softwareinstrument til rådighed 
på sin hjemmeside på internettet.
2. Inden fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse skal registranterne 
udarbejde en prioritering for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
mellem 1 og 100 tons, hvorved der skal 
tages hensyn til den fremstillede og 
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importerede mængde, eksponering og 
iboende egenskaber. Agenturet udstikker 
retningslinjer og stiller software til 
rådighed med henblik på udarbejdelsen af 
prioriteringen.
Registranten skal indsende de resultater, 
der er opnået ved uarbejdelsen af 
prioriteringen, og alle disponible 
oplysninger, som registranten anser for 
relevante i denne forbindelse. Agenturet 
stiller i dette øjemed et elektronisk 
softwareinstrument til rådighed på sin 
hjemmeside på internettet.
3. Registranter, der ikke indsender de i stk. 
1 og 2 nævnte oplysninger, kan ikke 
påberåbe sig bestemmelserne i artikel 21.
Agenturet ajourfører den offentlige liste 
inden for en måned i overensstemmelse 
med artikel 26, stk. 2, litra b), og meddeler, 
hvornår registreringen tidligst kan finde 
sted for de øvrige stoffer.

Begrundelse

Med indføjelsen af den nye artikel 20a bliver stofregisteret (som er udarbejdet i henhold til 
artikel 26) suppleret med de grundlæggende oplysninger 5 år efter forordningens 
ikrafttrædelse. De grundlæggende oplysninger udgør grundlaget for en prioritering af 
registreringen. Kommissionen skal udarbejde relevante retningslinjer og elektroniske 
softwareinstrumenter, som skal stilles til rådighed af agenturet.

Ændringsforslag 56
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 følgende stoffer:

Begrundelse

Fastlæggelse af en ny rækkefølge for registreringen af stoffer under hensyntagen til såvel 
fremstillet eller importeret mængde som risikoen.

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 21, STK. 2
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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 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.
Artikel 19 finder heller ikke anvendelse på 
indfasningsstoffer, for hvilke der er 
udarbejdet en prioritering i henhold til
artikel 20a.

Begrundelse

Fastlæggelse af en ny rækkefølge for registreringen af stoffer under hensyntagen til såvel 
fremstillet eller importeret mængde som risikoen.

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 21, STK. 2 A (nyt)

2a. Artikel 19 finder i en periode på 9 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i eller importeres til 
Fællesskabet i mængder fra 10 tons og 
derover pr. år pr. producent eller pr. 
importør mindst én gang efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Fastlæggelse af en ny rækkefølge for registreringen af stoffer under hensyntagen til såvel 
fremstillet eller importeret mængde som risikoen.

Ændringsforslag 59
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 
registreringsnummer senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

1. En anmeldelse indgivet i 
overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF 
eller en afsluttet vurdering af et 
eksisterende stof i overensstemmelse med 
forordning (EØF) nr. 793/93 anses for en 
registrering for så vidt angår dette afsnit, og 
agenturet tildeler et registreringsnummer 
senest et år efter denne forordnings 
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ikrafttrædelse.

Begrundelse

For en række eksisterende stoffers vedkommende er vurderingerne i mellemtiden afsluttet 
inden for rammer af EU's program for eksisterende stoffer. Kravene til vurderingen inden for 
rammerne af programmet for eksisterende stoffer svarer i det væsentlige til dem, der gælder i 
forbindelse med anmeldelse af nye stoffer. Derfor bør eksisterende stoffer, for hvilke 
vurderingen er fuldstændig afsluttet, også anses for registreret på linje med nye stoffer, der er 
anmeldt i overensstemmelse med direktiv 67/548/EØF.

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 23, STK. 1 A (nyt)

1a. Agenturet bør inddrages i 
udarbejdelsen af retningslinjer for 
datadeling i overensstemmelse med "One 
substance, One registration"-forslaget.

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 23, STK. 1

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej. Det er også nødvendigt at 
træffe foranstaltninger til begrænsning af 
unødvendig gentagelse af andre forsøg.

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej. Det er også nødvendigt at 
træffe foranstaltninger til at forbyde 
dyreforsøg, hvor der findes alternative 
forskningsmetoder, og til begrænsning af 
unødvendig gentagelse af andre forsøg.

Begrundelse

Ordlyden i Kommissionens forslag om, at brugen af dyr bør forbydes overalt, hvor dette er 
muligt, er særdeles vag og bevirker, at overholdelsen af bestemmelserne kommer til at 
afhænge af producentens gode vilje eller - hvad der er endnu værre - af markedsdiktater.
Behandlingen af dyr må imidlertid ikke være betinget af et svingende markeds barske og 
kompromisløse love.

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 23, STK. 2

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
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forordning skal vedrøre tekniske data og 
især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele.

forordning skal vedrøre tekniske data og 
især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele. Kommissionen udsteder 
direktiver om overholdelse af 
konkurrencereglerne i forbindelse med 
datadeling.

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 23, STK. 3

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

3. Der betales en økonomisk kompensation 
for datadeling. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser, herunder forsøg med 
hvirveldyr, indsendt inden for rammerne af 
en registrering mindst 15 år tidligere kan 
undtagelsesvis af agenturet frit stilles til 
rådighed for enhver anden registrant eller 
potentiel registrant efter bestemmelserne i 
artikel 25 om ikke-indfasningsstoffer og i 
artikel 28 om indfasningsstoffer.

Begrundelse

Der skal på grund af ejendomsretlige regler altid betales en økonomisk kompensation for den 
lovpligtige datadeling.

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 23, STK. 4

4. For så vidt angår forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, finder dette afsnit kun 
anvendelse på potentielle registranter, hvis 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr 
(x).

udgår
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Begrundelse

Slettelsen af stk. 4 hænger nært sammen med og følger af slettelsen af artikel 9, litra a), nr. x).
Formålet er at medtage princippet om obligatorisk deling af alle forsøgsdata (også 
vedrørende ikke-hvirveldyr) i målsætningerne og de generelle regler. Dette er særdeles vigtigt 
for især små og mellemstore virksomheder, som således vil kunne reducere deres udgifter som 
følge af kravene i Reach betydeligt.

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 24, STK. 5, AFSNIT 1

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den potentielle
registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 15 år tidligere, 
underretter agenturet først den tidligere
registrant for at konstatere, om han ønsker 
sit navn oplyst. Hvis han indvilliger i at få 
sit navn oplyst, informerer agenturet straks 
den potentielle registrant om den eller de 
tidligere registranters navn og adresse, og 
om de relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
allerede gennemførte forsøg.

Begrundelse

Den tidligere registrant har ret til at få sit navn behandlet fortroligt. Der er ingen grund til at 
fastsætte en tidsgrænse. Der bør altid betales en økonomisk kompensation for lovpligtig 
datadeling.

Ændringsforslaget hænger nært sammen med og følger af ændringsforslaget til artikel 9, litra 
a), nr. x). Formålet med det er at fjerne den frivillige karakter af  indsendelse af data fra 
forsøg med ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til til data har afgørende betydning for små 
og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 24, STK. 5, AFSNIT 3

Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 

udgår
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registranter har afgivet en positiv erklæring 
i overensstemmelse med artikel 9, litra a), 
nr. (x).

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger nært sammen med og følger af ændringsforslaget til artikel 9, litra 
a), nr. x). Formålet med det er at fjerne den frivillige karakter af  indsendelse af data fra 
forsøg med ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til til data har afgørende betydning for små 
og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 25, STK. 1

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr, som han har brug for 
for at kunne foretage en registrering. Han 
kan anmode registranterne om enhver form 
for oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr. 
(x).

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 15 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
tidligere gennemførte forsøg, som han har 
brug for for at kunne foretage en 
registrering. Han kan også anmode 
registranterne om enhver form for 
oplysninger om forsøg, hvori der ikke indgår 
hvirveldyr.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger nært sammen med og følger af ændringsforslaget til artikel 9, litra 
a), nr. x), og artikel 24, stk. 5. Formålet med det er at fjerne den frivillige karakter af  
indsendelse af data fra forsøg med ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til til data har 
afgørende betydning for små og mellemstore virksomheder.

Undersøgelser, hvori indgår hvirveldyr, er særdeles omkostningsintensive. Den 
ejendomsretlige beskyttelse af testdata bør derfor udvides til 15 år. Dette er i 
overensstemmelse med andre regelsæt som f.eks. biocid-direktivet (98/8/EF).

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 25, STK. 3, AFSNIT 1

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser, giver den eller de tidligere 
registranter en dataadgangstilladelse til den 

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser som nævnt i første og andet
punktum i stk. 1, giver den eller de tidligere 
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potentielle registrant for de pågældende 
undersøgelser inden to uger efter modtagelse 
af betaling.

registranter en dataadgangstilladelse til den 
potentielle registrant for de pågældende 
undersøgelser inden to uger efter modtagelse 
af betaling.

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger nært sammen med og følger af ændringsforslaget til artikel 9, litra 
a), nr. x), artikel 24, stk. 5, og artikel 25, stk. 1. Formålet med det er at fjerne den frivillige 
karakter af  indsendelse af data fra forsøg med ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til til 
data har afgørende betydning for små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 25, STK. 4

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de 
tidligere registranter herom senest 1 måned 
efter, at han fra agenturet har modtaget navn 
og adresse på den eller de tidligere 
registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, skal den potentielle registrant 
give den eller de tidligere registranter de 
relevante oplysninger. Senest 1 måned efter, 
at han fra agenturet har modtaget navn og 
adresse på den eller de tidligere registranter, 
kan han indsende en anmodning til 
agenturet med henblik på dettes 
fastsættelse af et rimeligt vederlag til den 
eller de tidligere registranter i
overensstemmelse med stk. 6.

Begrundelse

For at fremskynde og strømline processen med adgang til data bør agenturet gribe ind og 
dermed sikre, at dataene til en vis grad holdes fortrolige.

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 25, STK. 5

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
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resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter 50%
af de omkostninger, som de har godtgjort, at 
de har afholdt.

resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter en 
ligelig andel af de omkostninger, som de har 
godtgjort, at de har afholdt.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2. Den nye registrant bør ikke betale 
50 % af forsøgsudgifterne til den eller de tidligere registranter således som i øjeblikket 
foreslået for ikke-indfasningsstoffer. Reglerne for udgiftsdeling i forbindelse med ikke-
indfasningsstoffer bør være de samme som for indfasningsstoffer (se artikel 28, stk. 3). Der er 
ingen grund til at have forskellige udgiftsdelingssystemer for disse to typer stoffer.

Er forbundet med ændringsforslagene til artikel 10, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 25, stk. 
6.

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 25, STK. 6

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af 50%
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af en 
ligelig andel af omkostningerne fra den 
potentielle registrant, og dette krav har 
retskraft ved de nationale domstole.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslagene til artikel 10, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 25, stk. 
5.

Ændringsforslag 72
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ARTIKEL 26, STK. 1, LITRA B

b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson eller 
repræsentant; producenter eller importører 
kan kræve, at firmanavnet behandles 
fortroligt i overensstemmelse med artikel 
116

Begrundelse

Sigter mod bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder. At nævne stoffets navn sammen 
med firmanavnet kunne være konkurrencefølsomt.

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 26, STK. 1, LITRA C

c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

c) den forventede tonnage-gruppe

Begrundelse

Konsekvensændring (artikel 11). Der registreres ikke længere efter tonnage-grupper, idet 
agenturet i stedet skal offentliggøre lister over behandlede stoffer.

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 26, STK. 1, LITRA E

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.

e) angivelse af en interesse i at deltage i et 
konsortium.

Begrundelse

Det gøres lettere at danne et konsortium, da der fra begyndelsen ville blive givet udtryk for en 
interesse heri.

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 26, STK. 2, INDLEDNING
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2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Med disse ændringer af artikel 26 indføres der efter 18 måneder en ensartet præregistrering 
og dermed et ensartet stofregister. Dermed bliver det muligt for producenter, 
forarbejdningsvirksomheder, brugere og myndigheder at planlægge med større sikkerhed.

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA A

a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år

a) Inden en måned efter 
præregistreringsfasens udløb offentliggør 
agenturet listen over de i henhold til artikel 
26, stk. 1, anmeldte stoffer med det enkelte 
stofs betegnelse og CAS-nummer og 
angiver, om mindst én producent eller 
importør skal foretage en registrering 
inden for fem år.

Begrundelse

Med disse ændringer af artikel 26 indføres der efter 18 måneder en ensartet præregistrering 
og dermed et ensartet stofregister. Dermed bliver det muligt for producenter, 
forarbejdningsvirksomheder, brugere og myndigheder at planlægge med større sikkerhed.

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 26, STK. 2, LITRA B

b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

b) Undtagelsesvis kan producenter eller 
importører inden seks måneder efter 
offentliggørelsen af listen over 
indfasningsstoffer, jf. stk. 2, litra a), 
meddele agenturet berettigede tilføjelser 
eller berigtigelser. Herefter offentliggør 
agenturet inden en måned på ny den 
endelige liste over indfasningsstoffer.

Begrundelse

Med disse ændringer af artikel 26 indføres der efter 18 måneder en ensartet præregistrering 
og dermed et ensartet stofregister. Dermed bliver det muligt for producenter, 
forarbejdningsvirksomheder, brugere og myndigheder at planlægge med større sikkerhed.
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Ændringsforslag 78
ARTIKEL 27, STK. 2 A (nyt)

2a. En producent eller importør kan være 
en fysisk eller juridisk person, som med 
henblik på deltagelse i SIEF er 
repræsenteret ved sit hovedkontor på 
Fællesskabets område.

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 28, STK. 1, AFSNIT 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 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 for de første to 
måneder af den relevante 
registreringsperiode i henhold til artikel 21
om at modtage denne undersøgelse.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse fristerne til de faktiske behov.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit III:
Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 28, STK. 1, AFSNIT 2

Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 

Senest tre måneder efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
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omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 
til en sådan aftale, deles omkostningerne 
ligeligt. Ejeren udleverer undersøgelsen 
senest to uger efter modtagelse af betaling 
herfor.

omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 
til en sådan aftale, fastlægger agenturet, 
hvorledes omkostningerne skal deles. Ejeren 
udleverer undersøgelsen senest to uger efter 
modtagelse af betaling herfor.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilpasse fristerne til de faktiske behov.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit III:
Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 28, STK. 3

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt 
af en anden registrant omfatter resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer 
agenturet afgørelse om at stille resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, til 
rådighed for den eller de andre deltagere.
Den anden registrant har over for 
deltagerne krav på godtgørelse af en ligelig 
andel af omkostningerne, og dette krav skal 
have retskraft ved nationale domstole.

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, griber agenturet ind 
for at sikre, at dataene deles, og at 
betalingen er rimelig og proportional. Det 
er agenturets ansvar at tilvejebringe 
dataene og sørge for proportional 
kompensation.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at data deles, og at navnlig SMV'erne ikke 
pålægges for store omkostninger. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.
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Ændringsforslag 82
ARTIKEL 29, STK. 1

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende er 
producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som er 
en downstream-bruger eller distributør af 
stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia.

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, hvis det opfylder kriterierne i
artikel 54, litra a)-e), eller hvis det er blevet 
identificeret i henhold til artikel 54, litra f), 
skal den ansvarlige for markedsføringen af 
det pågældende stof eller præparat, uanset 
om den pågældende er producent, importør, 
downstream-bruger eller distributør, forsyne 
modtageren, som er en downstream-bruger 
eller distributør af stoffet, med et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

Begrundelse

I henhold til Reach-kravene skal oplysninger om et stof sendes videre gennem 
forsyningskæden ved hjælp af sikkerhedsdatablade. Antallet af stoffer, der kræver et 
sikkerhedsdatablad, bør udvides til også at omfatte de stærkt problematiske stoffer, der er 
omhandlet i artikel 54 om godkendelse.

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 29, STK. 3, AFSNIT 1

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 downstream-brugeren et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.
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Begrundelse

Også når det gælder præparater, der indeholder farlige stoffer, men som ikke klassificeres 
som farlige, er information af arbejdsgiverne og efterfølgende af arbejdstagerne væsentlig 
for, at sundhedsbeskyttelsen på arbejdspladsen skal kunne fungere problemfrit. I mange 
tilfælde er sikkerhedsdatabladet den eneste kilde til information om, at et præparat 
indeholder stoffer med de angivne risici. Det foreslås derfor, at der under alle 
omstændigheder skal forelægges sikkerhedsdatablade for sådanne præparater og ikke kun, 
hvis downstream-brugeren anmoder herom.

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 29, STK. 5

5. Sikkerhedsdatabladet skal, hvis en 
downstream-bruger anmoder herom,
leveres på de officielle sprog i de 
medlemsstater, hvor stoffet eller præparatet 
markedsføres.

5. Sikkerhedsdatabladet skal leveres på de 
officielle sprog i de medlemsstater, hvor 
stoffet eller præparatet markedsføres.

Begrundelse

For at sikre en ensartet og effektiv information af downstream-brugerne foreslås det, at 
sikkerhedsdatabladet under alle omstændigheder skal leveres på de officielle sprog og ikke 
kun, hvis downstream-brugeren anmoder herom.

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 29, STK. 8, AFSNIT 1

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

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for 
den første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, såfremt et 
sikkerhedsdatablad i overensstemmelse 
med disse bestemmelser ikke allerede er 
stillet til rådighed inden denne forordnings 
ikrafttrædelse. Leverandørerne ajourfører 
det straks i følgende tilfælde:

Begrundelse

Det ville være en unødvendig udgift, hvis der alene på grund af forordningens ikrafttrædelse 
endnu en gang skulle udsendes sikkerhedsdatablade, selv om aftagerne allerede har dem. 
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Ændringsforslag 86
ARTIKEL 30, STK. 1, LITRA A

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

udgår

Begrundelse

Det er nødvendigt at lade litra a) udgå, da det ikke ville være rimeligt, at 
registreringsnummeret for ikke-klassificerede stoffers vedkommende skal fremgå af 
sikkerhedsdatabladet, samtidig med at dette tilsyneladende ikke kræves for klassificerede 
stoffer. Desuden kan der her være tale om følsomme firmadata, f.eks. den nøjagtige formel for
et præparat.

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 30, STK. 2, AFSNIT 1

Oplysninger videregives skriftligt senest på 
tidspunktet for den første leverance af et stof 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.
Leverandørerne ajourfører disse oplysninger 
og videregiver dem straks nedad i 
forsyningskæden i følgende tilfælde:

Oplysninger videregives skriftligt eller 
elektronisk senest på tidspunktet for den 
første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Leverandørerne 
ajourfører disse oplysninger og videregiver 
dem straks nedad i forsyningskæden i 
følgende tilfælde:

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 30 A (ny)

Artikel 30a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

nedad i forsyningskæden vedrørende 
stoffer og præparater i artikler

Alle aktører skal videregive oplysninger til 
den umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden, hvis en artikel 
indeholder et stof, som alene eller i et 
præparat opfylder kriterierne i artikel 54, 
litra a)-e), eller som er blevet identificeret i 
henhold til artikel 54, litra f).
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Begrundelse

Aktørerne i forsyningskæden skal informeres, hvis et meget problematisk stof er blevet 
indarbejdet i den artikel, de har købt. Dette vil give aktørerne mulighed for at træffe 
informerede valg i miljømæssig henseende. Det er afgørende at have tilstrækkelige 
produktoplysninger i alle dele af forsyningskæden, idet erfaringen viser, at stoffer kan 
frigives, når artikler anvendes eller forarbejdes, og når de bliver til affald. Eksempler herpå 
er azofarvestoffer i tekstiler, flammehæmmere og phthalater i plastik samt kviksølv i batterier.
Reach skal ændres med henblik på at sikre, at oplysninger om artikler også videregives.

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 31 A (ny)

Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler
Downstream-brugere, som indarbejder et 
stof eller et præparat, for hvilket der er 
udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i en 
artikel, og downstream-brugere, der 
efterfølgende håndterer eller 
videreforarbejder denne artikel, skal 
videregive sikkerhedsdatabladet til enhver 
modtager af artiklen eller et derivat deraf.
Offentligheden betragtes ikke som 
modtager.

Begrundelse

Producenter af artikler, detailhandlere og forbrugere bør have mulighed for at finde ud af, 
hvorvidt specifikke stoffer findes i slutproduktet, og om nødvendigt finde mere sikre 
alternativer. Der fastsættes en frist på 15 dage, hvilket er den standardfrist, der anvendes i 
forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter fra Fællesskabets institutioner.

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 32, OVERSKRIFT

Arbejdstagernes adgang til oplysningerne i 
sikkerhedsdatablade

Arbejdstagernes adgang til oplysninger om 
stoffer og præparater

Begrundelse

Arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til sikkerhedsdatablade er reguleret langt mere 
nøjagtigt og mere indgående i direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed 
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og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser. Derfor bør der her 
endnu en gang udtrykkeligt gøres opmærksom på, at disse forpligtelsers gyldighed ikke 
begrænses. Ændringen af overskriften gør det klart, at de oplysninger, der skal meddeles, ikke 
blot omfatter sikkerhedsdatablade, men også oplysninger i henhold til artikel 30.

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 32

Arbejdstagere og deres repræsentanter skal 
af deres arbejdsgiver gives adgang til de 
oplysninger, der er leveret i henhold til 
artikel 29 og 30, vedrørende stoffer, som de 
anvender eller kan blive eksponeret for 
under udførelse af deres arbejde.

Uanset bestemmelserne i direktiv 98/24/EF 
skal arbejdstagere og deres repræsentanter af 
deres arbejdsgiver gives adgang til de 
oplysninger, der er leveret i henhold til 
artikel 29 og 30, vedrørende stoffer, som de 
anvender eller kan blive eksponeret for 
under udførelse af deres arbejde. Disse 
oplysninger skal gives som en selvfølge.
Arbejdstagernes repræsentanter skal af 
deres arbejdsgiver tilbydes passende kurser 
i Reachs konsekvenser for arbejdstagere og 
i disses rettigheder i henhold til denne 
forordning.

Begrundelse

Arbejdstagerne bør have ret til information uden at skulle anmode herom. Arbejdstagernes 
repræsentanter bør, for at kunne varetage deres hverv, være fuldt inde i denne lovgivnings 
bestemmelser. Arbejdsgiveren skal give den nødvendige betalte frihed for at sikre dette.

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 32, AFSNIT 1 A (nyt)

Forbrugernes adgang til oplysningerne i 
sikkerhedsdatablade

Sælgeren af et farligt stof eller af et 
præparat eller produkt, der indeholder 
farlige stoffer, skal give kunder, 
forbrugerorganisationer og andre berørte 
organer adgang til de oplysninger, der er 
leveret om disse stoffer, præparater eller 
produkter i henhold til artikel 29 og 30.

Begrundelse

Artikel 32 indeholder bestemmelser om arbejdstageres adgang til sikkerhedsdata. Artikel 32a 
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sikrer en tilsvarende adgang for forbrugere og andre.

Ændringsforslag 93
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 eller elektronisk at underrette den 
producent, importør, downstream-bruger, 
distributør eller anden aktør i 
forsyningskæden, 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.
Dette stk. gælder ikke for anvendelser, som 
leverandøren ikke støtter.

Begrundelse

En leverandør må ikke være forpligtet til at støtte alle anvendelser, der identificeres af en 
downstream-bruger, og udarbejde eksponeringsscenarier for anvendelser, han ikke støtter.
Stk. 2 må ikke være i modstrid med sikkerhedsdatabladets overskrift 16 (indgår også i GHS-
sikkerhedsdatabladet).

Ændringsforslag 94
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.

f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering. Hvis sådanne 
oplysninger ikke foreligger, finder artikel 
25 anvendelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget er snævert forbundet med og følger af ændringsforslagene til artikel 9, 
litra a), nr. x), artikel 24, stk. 5, artikel 25, stk. 1, og artikel 26, stk. 1. Formålet er at fjerne 
det frivillige aspekt i forbindelse med indsendelse af forsøgsdata vedrørende ikke-hvirveldyr.
Obligatorisk adgang til data er yderst vigtigt for små og mellemstore virksomheder.
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Ændringsforslag 95
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 39-51 er den 
kompetente myndighed agenturet.

(Det gælder for hele afsnit VI, at den 
kompetente myndighed er agenturet.
Vedtages ændringsforslaget, bortfalder 
artikel 38, stk. 2, artikel 42, stk. 1 og 4, 
artikel 43, stk. 1, artikel 43aa, stk. 3-6, 
artikel 45, stk. 2, samt artikel 49, stk. 5-7.)

Begrundelse

Agenturet skal være ansvarligt for alt, hvad der har at gøre med vurderingen, og have 
enekompetence til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsaspekter, således at der 
sørges for ensartethed og retssikkerhed.

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 38, STK. 2 A (nyt)

2a. For at forberede de afgørelser og 
udtalelser, som agenturet vedtager alene, 
kan det involvere den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted, eller hvor 
importøren er etableret, og anmode om 
teknisk bistand. Dette sker i 
overensstemmelse med ensartede regler, 
der fastlægges af agenturet.
Al kommunikation mellem agenturet og 
registranten kan finde sted på et sprog valgt 
af registranten.

Begrundelse

Intern markedsharmonisering forudsætter, at alle afgørelser og udtalelser vedtages centralt 
af agenturet. I processen skal agenturet imidlertid have mulighed for at benytte sig af 
medlemsstaternes kompetente myndigheders ekspertise og for at anmode dem om teknisk 
bistand i forbindelse med forberedelsen af dets afgørelser og udtalelser. En nemmere 
kommunikations- og informationsudveksling mellem agenturet og registranterne vil især være 
til de små og mellemstore virksomheders fordel, og derfor skal det være muligt at 
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kommunikere på det sprog, der tales i det land, hvor registranten er etableret, og 
multinationale firmaer, der opererer i alle medlemsstaterne, skal have mulighed for at vælge 
sprog.

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 40, STK. 1, INDLEDNING

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

1. Hver enkelt kompetent myndighed 
gennemgår hvert år mindst 5% af sine 
registreringer, udvalgt vilkårligt af 
agenturet, for at kontrollere et enkelt eller 
begge af de følgende forhold:

Begrundelse

Der bør tages skridt til at modvirke indgivelse af registreringsdossierer af dårlig kvalitet med 
henblik på at sikre kvaliteten af de oplysninger, producenter og importører leverer.

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 40, STK. 3

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet inden for en 
rimelig frist, som fastsættes af agenturet.

Begrundelse

En registrant kan godt være kommet gennem fuldstændighedskontrollen som foreskrevet i 
artikel 18, men har måske ikke desto mindre ikke opfyldt kravene om information. Opfylder 
man ikke informationskravene, bør det have klare konsekvenser. Registranter bør ikke have 
mere end én chance inden for højst seks måneder for at korrigere mangelfulde registreringer.
Dette ville virke som en indirekte kvalitetskontrol og forhindre endeløse skænderier mellem 
myndigheder og registranter. Formuleringen er på linje med bestemmelserne om 
fuldstændighedskontrollen i artikel 18.

Ændringsforslag 99
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 

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, eller 
hvis det konstateres, at den kemiske 
sikkerhedsvurdering ikke er tilstrækkelig til 
at kontrollere risikoen, underretter agenturet 
Kommissionen, registranten og de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
om sine konklusioner med hensyn til, 
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medlemsstater. Den kompetente myndighed
underretter Kommissionen, agenturet,
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

hvorvidt og hvorledes de fremkomne 
oplysninger skal anvendes i forbindelse med
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2.

Begrundelse

Agenturet skal være ansvarligt for alt, hvad der har at gøre med vurderingen, og have 
enekompetence til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsaspekter, således at der 
sørges for ensartethed og retssikkerhed. De oplysninger, der fremkommer ved vurderingen, 
kunne muligvis anvendes som led i godkendelses- og begrænsningsprocedurerne.

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 42, STK. 3, LITRA B

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

b) inden for en frist på 9 år efter indsendelse 
af forslaget til forsøg for alle registreringer, 
der modtages inden for den frist, der er 
omhandlet i artikel 21, stk. 2

Begrundelse

Agenturet skal være ansvarligt for alt, hvad der har at gøre med vurderingen, og have 
enekompetence til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsaspekter, således at der 
sørges for ensartethed og retssikkerhed.

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 42, STK. 3, LITRA C

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.

c) efter de i litra a) og b) fastsatte frister for 
alle registreringer modtaget inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

Agenturet skal være ansvarligt for alt, hvad der har at gøre med vurderingen, og have 
enekompetence til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsaspekter, således at der 
sørges for ensartethed og retssikkerhed.
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Ændringsforslag 102
ARTIKEL 43A, STK. 1 A (nyt)

Agenturet bruger disse kriterier til at 
udarbejde en fortegnelse over de stoffer, 
der skal gøres til genstand for en prioriteret 
vurdering. Agenturet vedtager denne 
fortegnelse på grundlag af en udtalelse fra 
medlemsstatsudvalget. Stofferne optages i 
fortegnelsen, når en medlemsstat har grund 
til at nære mistanke om, at stoffet udgør en 
risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet, navnlig på grundlag af et af de i det 
følgende nævnte forhold.

Begrundelse

Opgaven med at udarbejde fortegnelsen over de stoffer, der skal gøres til genstand for en 
prioriteret vurdering, overdrages til agenturet, hvis kompetence i beslutningsproceduren for 
stofvurdering således forstærkes.

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 43A BIS, 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. Senest den 28. februar hvert år fremsender 
agenturet en rullende plan til godkendelse i
medlemsstatsudvalget. Denne plan gælder i 
en periode på 3 år, den ajourføres hvert år, 
og den angiver de stoffer, som agenturet
planlægger at vurdere hvert enkelt år.
Agenturet orienterer registranten eller 
registranterne herom og offentliggør den 
rullende plan på sit websted.

Begrundelse

Konsekvensændring, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er ansvarlig 
instans.

Ændringsforslag 104
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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 ud over de 
grundlæggende oplysninger, jf. artikel 9, 
stk. 1, og registrantens eller registranternes 
forslag til forsøg anser yderligere 
oplysninger for påkrævede, udarbejder det et 
begrundet og ud fra risikoen rimeliggjort 
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 skal være ansvarligt for alt, hvad der har at gøre med vurderingen, og have 
enekompetence til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsaspekter, således at der 
sørges for ensartethed og retssikkerhed. Kravet om yderligere oplysninger skal stå i et 
rimeligt forhold til risikoen.

Ændringsforslag 105
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.

Begrundelse

Ændringsforslaget er kohærent med ændringsforslagene om at koncentrere processen hos 
agenturet. Det er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI:
Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 46, STK. 2

2. Når stofvurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, stk. 
2, og fremsender de fremkomne 

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

artikel 66, stk. 2, fremkomne oplysninger.

Begrundelse

De oplysninger, der fremkommer ved vurderingen, kunne muligvis anvendes som led i 
godkendelses- og begrænsningsprocedurerne.

Ændringsforslaget følger af beslutningen om helt at koncentrere vurderingsprocessen hos 
agenturet. Det skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI: 
Vurdering af stoffer

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 47, AFSNIT 1

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:

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse.
Hvis en medlemsstat imidlertid fremlægger 
bevis for, at der som følge af anvendelsen af 
isolerede mellemprodukter på stedet er 
opstået en utilstrækkeligt kontrolleret 
risiko, kan den kompetente myndighed i den 
medlemsstat på hvis område "stedet" er 
beliggende:

Begrundelse

I henhold til Kommissionens forslag til forordning skal en medlemsstat først fremlægge 
beviser, inden den kan indhente yderligere oplysninger om mellemprodukters sikkerhed. Med 
denne ændring mindskes denne forpligtelse.

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 47, AFSNIT 1, LITRA B

b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende foranstaltninger 

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

foranstaltninger, navnlig hvis der forefindes 
sikrere alternativer.

Begrundelse

Mellemprodukter, der opfylder kriterierne for meget problematiske stoffer, kan indebære en 
alvorlig risiko for arbejdstagere, og erhvervsmæssig eksponering bør minimeres. Derfor bør 
der tages hensyn til tilgængeligheden af alternative mellemprodukter, der opfylder disse 
kriterier, med henblik på at erstatte sådanne mellemprodukter med sikrere alternativer. Dette 
vil også bidrage til en bedre implementering af den gældende lovgivning om sikkerhed på 
arbejdspladsen.

Ændringsforslag 109
ARTIKEL 47, AFSNIT 2

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

udgår

Begrundelse

Mellemprodukter, der opfylder kriterierne for meget problematiske stoffer, kan indebære en 
alvorlig risiko for arbejdstager, og erhvervsmæssig eksponering bør minimeres. Derfor bør 
der tages hensyn til tilgængeligheden af alternative mellemprodukter, der opfylder disse 
kriterier, med henblik på at erstatte sådanne mellemprodukter med sikrere alternativer. Dette 
vil også bidrage til en bedre implementering af den gældende lovgivning om sikkerhed på 
arbejdspladsen.

Ændringsforslag 110
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, 43a bis
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.
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Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet varetage samtlige vurderingsopgaver 
og have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle aspekter af vurderingen. På 
grundlag af ændringsforslaget til artikel 43a kan det kun i tilfælde, hvor producenten 
definitivt har indstillet sin virksomhed, betragtes som rimeligt, at en registrering mister sin 
gyldighed. Der er en række situationer, hvori producenten kun vil indstille sin virksomhed 
midlertidigt, f.eks. som følge af økonomiske problemer eller vanskeligheder i forbindelse med 
etablering af faciliteter, og hvor en registrering ikke bør gøres ugyldig. Dette må gøres klart i 
teksten. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
VI: Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag 111
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 
afgørelser sammen med kommentarerne, jf. 
artikel 39-41 og artikel 43, 43a bis og 44, til 
de andre medlemsstaters kompetente 
myndigheder.

Begrundelse

Konsekvensændring, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er ansvarlig 
instans.

Ændringsforslag 112
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 de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet.
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Begrundelse

Konsekvensændring, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er ansvarlig 
instans.

Ændringsforslag 113
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 
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.

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet behandler udkastet og 
træffer sin afgørelse inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2.

Begrundelse

Konsekvensændring, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er ansvarlig 
instans.

Ændringsforslag 114
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

Konsekvensændring, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er ansvarlig 
instans.

Ændringsforslag 115
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.

1. Hvis en registrant eller downstream-
bruger udfører forsøg på vegne af andre, 
bidrager de alle til omkostningerne til den 
pågældende undersøgelse. Agenturet 
fastlægger kriterierne for 
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omkostningsdeling efter principperne om
gennemsigtighed og proportionalitet.

Begrundelse

For at gøre det muligt at bestemme de forholdsmæssige omkostninger må agenturet fastlægge 
retfærdige kriterier. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit VI: Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag 116
ARTIKEL 51

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 resultaterne i det 
forudgående kalenderår med hensyn til 
opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler de 
kompetente myndigheder i hver 
medlemsstat med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på sit websted.

Begrundelse

Denne præcisering er nødvendig, eftersom agenturet og ikke medlemsstatens myndighed er 
ansvarlig instans.

Ændringsforslag 117
ARTIKEL 52

Formålet med dette afsnit er at sikre, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, 
samtidig med at det sikres, at risici i 
forbindelse med meget problematiske stoffer
styres ordentligt, eller at disse stoffer 
erstattes af egnede alternative stoffer eller 
teknologier.

Formålet med dette afsnit er at sikre, at 
meget problematiske stoffer erstattes af 
egnede alternative stoffer eller teknologier i 
de tilfælde, hvor sådanne er til rådighed, 
eller hvor sådanne alternativer, som 
bevisligt udgør en mindre risiko, er 
udviklet, samtidig med at det sikres, at det 
indre marked fungerer efter hensigten.

Ændringsforslag 118
ARTIKEL 53, STK. 5, INDLEDNING

5. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
følgende anvendelser af stoffer:

5. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
følgende anvendelser af stoffer, forudsat at 
foranstaltningerne deri giver mindst samme 
niveau af beskyttelse som 
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foranstaltningerne i afsnit VII:

Begrundelse

Dette ændringsforslag omhandler de forskellige niveauer af reguleringer, der dækker 
undtagelserne i artikel 53, stk. 5, og fastlægger godkendelsesproceduren som en fælles 
standard. Mellemprodukter, der opfylder de kriterier, der gælder for særdeles problematiske 
stoffer, kan have meget skadelige virkninger og bør derfor ikke undtages fra godkendelse.

Ændringsforslag 119
ARTIKEL 53, STK. 5, LITRA I A (nyt)

ia) anvendelse af metaller, bl.a. i 
legeringer, analogt med undtagelsen fra 
etiketteringskravet i henhold til direktiv 
67/548/EØF, bilag VI, nr. 8.3 og nr. 9.3.

Begrundelse

I de gældende bestemmelser om farlige stoffer oplyser etiketteringen om de egenskaber, der 
udgør en risiko ved normal håndtering og anvendelse. I henhold til direktiv 67/548/EØF, 
bilag VI, nr. 8.3 og nr. 9.3, skal metaller og legeringer i massiv form ikke etiketteres, når de i 
den form, hvori de markedsføres, ikke udgør nogen risiko for mennesker eller for miljøet. I 
samme bilag er der fastlagt en tilsvarende undtagelse for polymerer. Direktiv 76/769/EØF om
begrænsning af markedsføring af visse farlige stoffer og præparater, f.eks. til slutbrugeren,
omhandler også etikettering.

Ændringsforslag 120
ARTIKEL 53, STK. 5, LITRA I A (nyt)

ia) anvendelser i batterier, som falder ind 
under direktiv 91/157/EF.

Begrundelse

Anvendelse af stoffer i batterier er allerede reguleret i afsnit VIII og direktiv 91/157/EF og 
bør derfor undtages fra godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 53, STK. 6, INDLEDNING

6. For stoffer, der kræver godkendelse 
udelukkende fordi de opfylder kriterierne i 

6. For stoffer, der kræver godkendelse 
udelukkende fordi de opfylder kriterierne i 
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artikel 54, litra a), b) og c), eller fordi de er 
identificerede i overensstemmelse med 
artikel 54, litra f), udelukkende på grund af 
fare for menneskers sundhed, finder denne 
artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:

artikel 54, litra a), b) og c), udelukkende på 
grund af fare for menneskers sundhed, finder 
denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende stoffers egenskaber.
Fastlæggelse af yderligere kriterier ud over de i artikel 54, litra d) og e), allerede fastlagte 
kriterier skal ske på grundlag af videnskabelige beviser for at undgå, at der træffes vilkårlige 
beslutninger. Desuden er stofferne i litra b) allerede blevet undtaget i ændringsforslaget til 
artikel 2. Herudover bør stoffer, der allerede er reguleret ved behørigt gennemførte vertikale 
retsakter, ikke være omfattet af anvendelsesområdet for Reach. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 53, STK. 7 a (nyt)

7a. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvor et 
stof anvendes alene, i et præparat eller i en 
artikel, der opfylder betingelserne og 
begrænsningerne i bilag XVI eller bilag
XVII.

Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at de beslutninger, der allerede er truffet af EU's 
Ministerråd og af Europa-Parlamentet på baggrund af direktiv 76/769/EØF, eller som træffes 
i fremtiden af Kommissionen i henhold til den i artikel 130 beskrevne procedure – komitologi 
– ikke bør gøres til genstand for flere drøftelser. Det bør ikke være op til Kommissionen at 
beslutte, om og i hvilket omfang allerede regulerede stoffer og anvendelser skal undtages.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII:
Godkendelse.

Ændringsforslag 123
ARTIKEL 54, LITRA A

a) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

a) stoffer der er klassificeret som 
kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF
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Begrundelse

Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om dets klassificering 
(på baggrund af afgørelsen om harmoniseret klassificering af stoffet som et CMR-stof i 
kategori 1 eller 2). Ellers vil der blive sat spørgsmålstegn ved de beslutninger, der træffes af 
Medlemsstatsudvalget (ene) med ansvar for klassificering af CMR-stoffer i kategori 1 eller 2.
Der skal være retssikkerhed, navnlig for så vidt angår verdenshandelen. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 124
ARTIKEL 54, LITRA B

b) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som mutagene i kategori 1 
eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF

b) stoffer der er klassificeret som mutagene 
i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

Begrundelse

Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om dets klassificering 
(på baggrund af afgørelsen om harmoniseret klassificering af stoffet som et CMR-stof i 
kategori 1 eller 2). Ellers vil der blive sat spørgsmålstegn ved de beslutninger, der træffes af 
Medlemsstatsudvalget (ene) med ansvar for klassificering af CMR-stoffer i kategori 1 eller 2.
Der skal være retssikkerhed, navnlig for så vidt angår verdenshandelen. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 125
ARTIKEL 54, LITRA C

c) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

c) stoffer, der er klassificeret som 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF

Begrundelse

Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om dets klassificering 
(på baggrund af afgørelsen om harmoniseret klassificering af stoffet som et CMR-stof i 
kategori 1 eller 2). Ellers vil der blive sat spørgsmålstegn ved de beslutninger, der træffes af 
Medlemsstatsudvalget (ene) med ansvar for klassificering af CMR-stoffer i kategori 1 eller 2.
Der skal være retssikkerhed, navnlig for så vidt angår verdenshandelen. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 126
ARTIKEL 54, LITRA F
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f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, bioakkumulerende 
og toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

udgår

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende stoffers egenskaber.
Fastlæggelse af yderligere kriterier ud over de i artikel 54, litra d) og e), allerede fastlagte 
kriterier skal ske på grundlag af videnskabelige beviser for at undgå, at der træffes vilkårlige 
beslutninger. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 127
ARTIKEL 55, STK. 1, LITRA C, NR. ii

ii) en eller flere datoer mindst 18 måneder 
før solnedgangsdatoen/-datoerne, inden 
hvilken ansøgninger skal være modtaget, 
hvis ansøgeren ønsker at fortsætte med at 
anvende stoffet eller markedsføre det til 
bestemte anvendelser efter 
solnedgangsdatoen/-datoerne. Disse fortsatte 
anvendelser tillades efter 
solnedgangsdatoen, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende ansøgningen om 
godkendelse 

ii) en eller flere datoer mindst 18 måneder 
før solnedgangsdatoen/-datoerne, inden 
hvilken ansøgninger skal være modtaget, 
hvis ansøgeren ønsker at fortsætte med at 
anvende stoffet eller markedsføre det til 
bestemte anvendelser efter 
solnedgangsdatoen/-datoerne. Disse fortsatte 
anvendelser tillades, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende ansøgningen om 
godkendelse 

Ændringsforslag 128
ARTIKEL 55, STK. 2, AFSNIT 1, 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 kategorier af 
anvendelser og eksponeringer kan undtages 
fra godkendelseskravet, hvis risikoen for 
menneskers sundhed og miljøet ved 
anvendelse af stoffet er tilstrækkeligt styret.
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Ved fastsættelsen af sådanne undtagelser 
tages der navnlig hensyn til følgende:

Ændringsforslag 129
ARTIKEL 55, STK. 4, LITRA A

a) opfyldelse af kriterierne i artikel 54, litra 
d), e) og  f)

a) opfyldelse af kriterierne i artikel 54, litra 
d) og e) 

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende stoffers egenskaber.
Fastlæggelse af yderligere kriterier ud over de i artikel 54, litra d) og e), allerede fastlagte 
kriterier skal ske på grundlag af videnskabelige beviser for at undgå, at der træffes vilkårlige 
beslutninger. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 130
ARTIKEL 56, STK. 1

Identificering af de stoffer, der er henvist til 
i artikel 54, litra d), e) og f)

Identificering af de stoffer, der er henvist til 
i artikel 54, litra d) og e)

1. For at identificere de stoffer, der er 
henvist til i artikel 54, litra d), e) og f), 
finder den i stk. 2 til 7 i denne artikel 
omhandlede procedure anvendelse forud for 
enhver anbefaling i henhold til artikel 55, 
stk. 3.

1. For at identificere de stoffer, der er 
henvist til i artikel 54, litra d) og e), finder 
den i stk. 2 til 7 i denne artikel omhandlede 
procedure anvendelse forud for enhver 
anbefaling i henhold til artikel 55, stk. 3.

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende stoffers egenskaber.
Fastlæggelse af yderligere kriterier ud over de i artikel 54, litra d) og e), allerede fastlagte 
kriterier skal ske på grundlag af videnskabelige beviser for at undgå, at der træffes vilkårlige 
beslutninger. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 131
ARTIKEL 56, STK. 2 og 3

2. Kommissionen kan anmode agenturet om 
at udarbejde et dossier i overensstemmelse 

2. Kommissionen kan anmode agenturet om 
at udarbejde et dossier i overensstemmelse 



PE 357.617v03-00 66/88 AD\574976DA.doc

DA

med bilag XIV for stoffer, som efter dens 
opfattelse opfylder de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 54, litra d), e) og f).
Agenturet rundsender dette dossier til 
medlemsstaterne.

med bilag XIV for stoffer, som efter dens 
opfattelse opfylder de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 54, litra d) og e).
Agenturet rundsender dette dossier til 
medlemsstaterne.

3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med bilag XIV 
for stoffer, som efter dens opfattelse 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, litra d), e) og f), og fremsende 
dette til agenturet. Agenturet rundsender 
dette dossier til de andre medlemsstater.
Agenturet rundsender dette dossier til de 
andre medlemsstater.

3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med bilag XIV 
for stoffer, som efter dens opfattelse 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, litra d) og e), og fremsende dette 
til agenturet. Agenturet rundsender dette 
dossier til de andre medlemsstater.
Agenturet rundsender dette dossier til de 
andre medlemsstater.

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende stoffers egenskaber.
Fastlæggelse af yderligere kriterier ud over de i artikel 54, litra d) og e), allerede fastlagte 
kriterier skal ske på grundlag af videnskabelige beviser for at undgå, at der træffes vilkårlige 
beslutninger. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 132
ARTIKEL 57, STK. 6

6. Godkendelser kan være underlagt visse 
betingelser, herunder frister for fornyet 
vurdering og/eller overvågning.
Godkendelser givet i overensstemmelse med 
stk. 3 underlægges normalt en tidsgrænse.

6. Godkendelser kan være underlagt visse 
betingelser, herunder frister for fornyet 
vurdering og/eller overvågning.

Begrundelse

Der er ikke behov for en tidsgrænse, idet beslutninger om tildeling af godkendelser allerede 
til enhver tid kan tages op til fornyet overvejelse og ændres eller endog annulleres. En 
tidsgrænse ville blot være en yderligere byrde for virksomheder og myndigheder.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII:
Godkendelse.

Ændringsforslag 133
ARTIKEL 58, STK. 2, AFSNIT 1

2. Godkendelser kan på ethvert tidspunkt 2. Godkendelser skal på ethvert tidspunkt 
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tages op til fornyet vurdering, hvis 
forholdene for den oprindelige godkendelse 
er ændret, således at dette påvirker 
menneskers sundhed eller miljøet, eller hvis 
de samfundsøkonomiske konsekvenser har 
ændret sig.

tages op til fornyet vurdering, hvis 
forholdene for den oprindelige godkendelse 
er ændret, således at dette påvirker 
menneskers sundhed eller miljøet, hvis de 
samfundsøkonomiske konsekvenser har 
ændret sig, eller hvis mindst flertallet af 
agenturets stemmeberettigede medlemmer
anmoder om fornyet vurdering.

Ændringsforslag 134
ARTIKEL 58, STK. 4

4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i 
direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, kan
godkendelser udstedt for det pågældende 
stof tages op til fornyet overvejelse.

4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i 
direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, skal
godkendelser udstedt for det pågældende 
stof tages op til fornyet overvejelse.

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til artikel 55.

Ændringsforslag 135
ARTIKEL 59, STK. 4 og 5

4. En ansøgning om godkendelse skal 
omfatte følgende oplysninger:

4. En ansøgning om godkendelse skal 
omfatte følgende oplysninger:

a) stoffets/stoffernes identitet, som 
omhandlet i punkt 2 i bilag IV

a) stoffets/stoffernes identitet, som 
omhandlet i punkt 2 i bilag IV

b) ansøgerens navn og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

b) ansøgerens navn og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

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, der søges godkendelse til, og 
omfattende anvendelse af stoffet i 
præparater og/eller inkorporering af stoffet i 
artikler, hvis dette er relevant

d) en kemisk sikkerhedsrapport i henhold til 
bilag I, der omfatter risiciene for menneskers 
sundhed og/eller miljøet ved af anvendelsen 
af stoffet som følge af de iboende 
egenskaber, der er nærmere angivet i bilag 
XIII, medmindre en sådan allerede er 

d) en kemisk sikkerhedsrapport i henhold til 
bilag I, der omfatter risiciene for menneskers 
sundhed og/eller miljøet ved af anvendelsen 
af stoffet som følge af de iboende 
egenskaber, der er nærmere angivet i bilag 
XIII, medmindre en sådan allerede er 
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indsendt som en del af registreringen. indsendt som en del af registreringen.

5. Ansøgningen kan omfatte:
a) en samfundsøkonomisk analyse 
gennemført i overensstemmelses med 
bilag XV

da) en samfundsøkonomisk analyse 
gennemført i overensstemmelses med 
bilag XV

b) en analyse af alternativerne med 
redegørelse for deres risici og de tekniske og 
økonomiske gennemførelsesmuligheder, i 
relevante tilfælde med vedlæggelse af en 
substitutionsplan, herunder forskning og 
udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag.

db) en analyse af alternativerne med 
redegørelse for deres risici og de tekniske og 
økonomiske gennemførelsesmuligheder, i 
relevante tilfælde med vedlæggelse af en 
substitutionsplan, herunder forskning og 
udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag.

Begrundelse

Den samfundsøkonomiske analyse og analysen af alternativer skal indgå i ansøgningen om 
godkendelse.

Ændringsforslag 136
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 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), da) og db).

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til artikel 59.

Ændringsforslag 137
ARTIKEL 61, STK. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde.
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde.
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
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ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter.

ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter og kan om nødvendigt anmode 
disse tredjeparter om yderligere 
oplysninger.

Hvis et eller begge udvalg beslutter, at der 
er behov for yderligere oplysninger om 
alternative stoffer eller teknologier, kan de 
foranstalte en undersøgelse om 
tilgængelige alternativer. En sådan 
undersøgelse skal finansieres med det af 
agenturet fastlagte godkendelsesgebyr.

Begrundelse

Agenturets udvalg har behov for mere fleksibilitet til at samle oplysninger og bør kunne 
bestille uafhængige rapporter om mulige alternativer. Disse yderligere oplysninger ville 
derefter være til udvalgenes rådighed, når de træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning 
opfylder kravene til godkendelse. I henhold til den eksisterende lovgivning skal nationale 
eksperter allerede nu tage stilling til, om der findes mere sikre alternativer. Eftersom 
agenturets udvalg har 10 måneder til at træffe deres beslutning, bør det være muligt at 
gennemføre en undersøgelse om alternativer inden for denne periode.

Ændringsforslag 138
ARTIKEL 61, STK. 4, LITRA A

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 kontrol 
af ansøgerens vurdering af risiciene for 
sundhed og/eller miljø som følge af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til artikel 59.

Ændringsforslag 139
ARTIKEL 61, STK. 4, LITRA B

(b) udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse: en vurdering af de samfunds-
økonomiske faktorer i forbindelse med 

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

forbindelse med anvendelsen/anvendelserne 
af stoffet som beskrevet i ansøgningen, når 
der udfærdiges en ansøgning i 
overensstemmelse med artikel 59, litra da) 
og db).

Begrundelse

Er forbundet med ændringsforslaget til artikel 59.

Ændringsforslag 140
ARTIKEL 63, STK. 1

1. Downstream-brugere, der anvender et 
stof i overensstemmelse med artikel 53, stk. 
2, underretter agenturet herom inden 3 
måneder efter modtagelsen af den første 
leverance af stoffet. De anvender det af 
agenturet i henhold til det i artikel 108 
fastlagte format.

udgår

Begrundelse

Der fastlægges en anmeldelsesprocedure for downstream-brugere, der anvender et godkendt 
stof. Dette udgør sammen med de omfattende krav om indgivelse af oplysninger og rapporter i 
forbindelse med registreringsproceduren en yderligere byrde, som er umulig af løfte, især for 
SMV'er.

Ændringsforslag 141
ARTIKEL 63, STK. 2

2. Agenturet opretter og ajourfører en 
fortegnelse over downstream-brugere, der 
har underrettet agenturet i 
overensstemmelse med stk. 1. Agenturet 
giver de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne adgang til denne 
fortegnelse.

udgår

Begrundelse

Der fastlægges en anmeldelsesprocedure for downstream-brugere, der anvender et godkendt 
stof. Dette udgør sammen med de omfattende krav om indgivelse af oplysninger og rapporter i 
forbindelse med registreringsproceduren en yderligere byrde, som er umulig af løfte, især for 
SMV'er.
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Ændringsforslag 142
ARTIKEL 65, STK. 2

2. For stoffer, som opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 og 2, og for hvilke Kommissionen 
foreslår begrænsninger for 
forbrugeranvendelse, ændres bilag XVI i 
henhold til den procedure, der er omhandlet i 
artikel 130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder 
ikke anvendelse.

2. For stoffer, som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2, og 
for hvilke Kommissionen foreslår 
begrænsninger for forbrugeranvendelse, 
ændres bilag XVI i henhold til den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at harmonisere de foreslåede ændringer til artikel 54, 
litra a), b) og c). Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne 
i afsnit VIII: Begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige 
stoffer og præparater.

Ændringsforslag 143
ARTIKEL 65, STK. 2A (nyt)

2a. Agenturet skal straks på sin webside
meddele, at en medlemsstat eller 
Kommissionen agter at iværksætte en 
begrænsningsproces, og underrette alle, 
som har anmeldt en registrering af det 
pågældende stof.

Begrundelse

Begrænsninger kan gælde uden vægtgrænse, dvs. også for mængder på under 1 t/år.
Selskaber, der har registreret, har ret til at vide dette, og det samme gælder for selskaber, der 
enten ikke er forpligtet til at registrere (under 1 t/år), eller som endnu ikke er forpligtet hertil 
på grund af de forskellige frister for forskellige mængder. Ændringsforslaget er forbundet 
med de øvrige ændringsforslag til afsnit VIII: Begrænsninger for fremstilling, markedsføring 
og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Ændringsforslag 144
ARTIKEL 66, STK. 3, INDLEDNING

3. Agenturet giver straks på sit websted 3. Agenturet giver straks på sit websted 
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offentlig adgang til alle dossierer, der er i 
overensstemmelse med bilag XIV, herunder 
til foreslåede begrænsninger i henhold til 
stk. 1 og 2, idet offentliggørelsesdatoen klart 
angives. Agenturet opfordrer alle berørte 
parter til inden 3 måder efter datoen for 
offentliggørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

offentlig adgang til resuméer af de relevante 
dossierer, herunder til foreslåede 
begrænsninger i henhold til stk. 1 og 2, idet 
offentliggørelsesdatoen klart angives.
Agenturet opfordrer alle berørte parter til 
inden 6 måneder efter datoen for 
offentliggørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

Begrundelse

Dossiererne kan indeholde fortrolige oplysninger om virksomheden og ophavsretligt 
beskyttede oplysninger. Tre måneder til at fremsætte kommentarer til komplekse emner er for 
kort tid, især for SMV'er.

Ændringsforslag 145
ARTIKEL 73, STK. 2, LITRA I A (nyt)

ia) oprettelse og drift af et videncenter 
inden for risikokommunikation.
Tilrådighedsstillelse af centraliserede og 
koordinerede ressourcer med hensyn til 
sikker brug af kemikalier og præparater.
Fremme af informationsudvekslingen om 
bedste praksis inden for 
risikokommunikation.

Begrundelse

Udviklingen af et hensigtsmæssigt og homogent kommunikationssystem baseret på risiko vil 
give forbrugerne den nødvendige information og rådgivning og gøre dem i stand til at bruge 
stoffer og præparater indeholdende kemikalier på en sikker og effektiv måde.

Er forbundet med ændringsforslagene til betragtning 41a (ny), 69 og 70.

Ændringsforslag 146
ARTIKEL 75, STK. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 6 
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter, der udpeges 
af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 11 repræsentanter 
for medlemsstaterne, der udpeges af Rådet i 
samråd med Europa-Parlamentet fra en 
liste, som Kommissionen opstiller, og som 
indeholder et væsentligt større antal
kandidater end antallet af medlemmer, der 
skal udpeges, og 1 repræsentant, der 
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udpeges af Kommissionen, samt 4
enkeltpersoner uden stemmeret, der 
repræsenterer de berørte parter (industrien, 
forbrugerbeskyttelses-, arbejdstager- og 
miljøorganisationer) og udpeges af 
Kommissionen.

Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes sammen med relevant 
dokumentation til Europa-Parlamentet.
Hurtigst muligt og senest tre måneder efter 
modtagelsen kan Europa-Parlamentet 
tilkendegive sin holdning over for Rådet, 
der herefter udpeger bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, 
at der sikres det højest mulige 
kompetenceniveau, et bredt spektrum af 
relevant specialviden og (med forbehold af 
disse krav) den størst mulige
geografiske spredning inden for EU.

Ændringsforslag 147
ARTIKEL 85, STK. 3

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemisk sikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsprocedurer 
og juridiske procedurer ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen.

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen.
Bestyrelsen udvælger kvalificerede 
kandidater fra en liste, der er foreslået af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
udvælgelsesprocedure efter offentliggørelse 
af en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser i Den Europæiske 
Unions Tidende, i pressen og på internettet.
Medlemmerne af appeludvalget udvælges
på grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemisk sikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsprocedurer 
og juridiske procedurer ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen. Mindst ét medlem af 
appeludvalget skal have dokumenteret 
relevant erfaring inden for juridiske 
procedurer.
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Begrundelse

I lyset af appeludvalgets kompetenceområde skal mindst ét medlem af udvalget have 
dokumenteret relevant erfaring inden for juridiske procedurer. Det er nødvendigt at indføre 
en gennemsigtig procedure for indgivelse af ansøgninger på grund af arten af de 
arbejdsopgaver, som appeludvalget beskæftiger sig med.

Ændringsforslag 148
ARTIKEL 109

Artikel 109 udgår
Anvendelsesområde

Dette afsnit finder anvendelse på:
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

En separat klassificerings- og etiketteringsfortegnelse er overflødig, da klassificeringen og 
etiketteringen bliver anmeldt i forbindelse med registreringen eller indgivelsen af de 
grundlæggende oplysninger. De pågældende oplysninger foreligger i en database, som 
agenturet opretter og vedligeholder i henhold til artikel 73, stk. 2, litra d). Endnu en 
anmeldelsespligt med henblik på oprettelsen af en sådan fortegnelse udgør en unødig 
belastning for producenter og importører, uden at der opnås flere oplysninger.

Ændringsforslag 149
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 

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
kan harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau ligeledes 
optages i bilag I til direktiv 67/548/EØF 
samt i direktiv 1999/45/EF. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
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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.

medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering og 
etikettering i overensstemmelse med bilag 
XIV.

Begrundelse

Begrænsning af harmoniseret klassificering til kun nogle uønskede virkninger er ikke 
acceptabel. Der er mange flere yderst relevante virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet. Klassificering har vist sig at være meget kontroversiel, for kontroversiel til at blive 
overladt til industrien alene. En harmoniseret klassificering gør det muligt at løse konflikter 
uden at gå til domstolene, hvilket er ressourcebesparende. Endvidere er det klassificeringen 
af præparater, der afgør, om en kemisk sikkerhedsvurdering (art. 29) skal udføres, og derfor 
er det vigtigt at få en harmoniseret klassificering for at undgå usikkerhed og konflikter.

Ændringsforslag 150
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 seks 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

I betragtning af denne forordnings meget innovative karakter må rapporterne om dens 
virkning forelægges med kortere mellemrum, bl.a. for at sikre, at dens gennemførelse
kontrolleres ordentligt og detaljeret. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit XI: Information.

Ændringsforslag 151
ARTIKEL 115, STK. 3

3. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 2003/4 gives der 
adgang til ikke-fortrolige oplysninger, som 
de kompetente myndigheder i 

3. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 2003/4 gives der 
adgang til oplysninger, som ikke er 
omhandlet i artikel 116, og som de 
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medlemsstaterne er i besiddelse af, og som 
er indsendt i henhold til denne forordning.
Medlemsstaterne sikrer, at der etableres et 
system, i henhold til hvilket enhver berørt 
part med opsættende virkning kan appellere 
afgørelser truffet vedrørende adgang til 
dokumenter.

kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
er i besiddelse af, og som er indsendt i 
henhold til denne forordning.
Medlemsstaterne sikrer, at der etableres et 
system, i henhold til hvilket enhver berørt 
part med opsættende virkning kan appellere 
afgørelser truffet vedrørende adgang til 
dokumenter. Der skal træffes afgørelse om 
appellen inden 30 dage.

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at artikel 115 kun vedrører oplysninger i "gråzonen", dvs. oplysninger, 
der ikke udtrykkeligt er angivet i artikel 116 (altid ikke-fortrolige eller altid fortrolige 
oplysninger). Der skal fastsættes en tidsfrist for afgørelserne om appeller.

Ændringsforslag 152
ARTIKEL 115  A (ny)

Artikel 115a
Særlige bestemmelser om oplysninger til 

den almindelige offentlighed:
1. Uanset etiketteringskravene i direktiv 
67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF og for 
at gøre det lettere for forbrugerne at 
anvende stoffer og præparater på en sikker 
og bæredygtig måde skal producenterne 
oplyse om risici gennem mærkning af hver 
enkelt vare, der markedsføres med henblik 
på salg til forbrugerne. Disse mærkater 
skal oplyse om de risici, der er forbundet 
med den anbefalede anvendelse eller 
forudselige former for forkert anvendelse.
Mærkningen bør desuden i relevant 
omfang suppleres med brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder, 
som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse af stoffet eller 
præparatet.
2. Direktiv 1999/45/EF og 1967/548/EØF 
ændres tilsvarende.

Begrundelse

Udvikling af et hensigtsmæssigt og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give 
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forbrugerne den nødvendige information og rådgivning til, at de kan anvende stoffer og 
præparater med kemiske stoffer på en sikker og effektiv måde.

Ændringsforslag 153
ARTIKEL 116, STK. 1, INDLEDNING

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger, medmindre 
producenten eller importøren for hver 
enkelt tilfælde påviser noget andet:

Begrundelse

Der må være mulighed for at indgive anmodninger om undtagelser fra reglen om ikke-
fortrolighed på grundlag af en analyse af de enkelte tilfælde og producentens/importørens 
grunde. Analysemetoder henhører under fortrolige oplysninger og er ikke interessante for 
offentligheden. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit XI: Information.

Ændringsforslag 154
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

i) oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, 
bortset fra tilfælde, hvor oplysningerne 
anses for fortrolige i medfør af stk. 2

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 155
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K

(k) det faktum, at der er udført forsøg med (k) de forsøg, der er blevet udført på
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hvirveldyr. hvirveldyr.

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 156
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K A (nyt)

(ka) registrantens navn

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 157
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K B (nyt)

(kb) stoffets kemiske struktur(er)

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.
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Ændringsforslag 158
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K C (nyt)

(kc) stoffets tonnagegruppe

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 159
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K D (nyt)

kd) den samlede mængde af et stof på EU-
markedet baseret på mængdegrupper

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 160
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K E (nyt)

ke) anvendelseskategorier

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
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betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 161
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K F (nyt)

kf) lister over ingredienser i præparater

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 162
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K G (nyt)

kg) den kemiske sikkerhedsrapport

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning.

Ændringsforslag 163
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA A

(a) detaljerede oplysninger om hele (a) kvantitative oplysninger om hele 
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sammensætningen af et præparat sammensætningen af et præparat

Begrundelse

For kosmetik og rengøringsmidler gælder det allerede nu, at hele sammensætningen af 
præparaterne skal offentliggøres. Fortroligheden bør derfor begrænses til kvantitative 
oplysninger, ellers risikerer status quo i de beslægtede retsakter at blive undermineret.

Ændringsforslag 164
ARTIKEL 121

De kompetente myndigheder skal, udover de 
vejledende dokumenter, der er leveret af 
agenturet i henhold til artikel 73, stk. 2, litra 
f), yde rådgivning til producenter, 
importører, downstream-brugere og alle 
andre berørte parter med hensyn til deres 
respektive ansvar og forpligtelser i henhold 
til denne forordning.

De kompetente myndigheder skal, udover de 
vejledende dokumenter, der er leveret af 
agenturet i henhold til artikel 73, stk. 2, litra 
f), yde rådgivning til producenter, 
importører, downstream-brugere og alle 
andre berørte parter med hensyn til deres 
respektive ansvar og forpligtelser i henhold 
til denne forordning. Særlig små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) og 
downstream-brugere skal inddrages og 
informeres. Dette skal især, men ikke 
udelukkende omfatte rådgivning til små og 
mellemstore virksomheder om, hvordan de 
kan opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning.

Begrundelse

Det er særlig sandsynligt, at SMV'er og downstream-brugere får brug for hjælp med at 
implementere Reach-forordningen.

Ændringsforslag 165
ARTIKEL 122, STK. 1 (nyt)

1. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger for at hjælpe 
virksomheder - særlig SMV'er og 
downstream-brugere - med at implementere 
Reach.

Begrundelse

Reach vil påvirke en række virksomheder, ikke blot i den kemiske industri. Der må lægges 
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særlig vægt på at støtte SMV'er og downstream-brugere ved implementeringen af Reach.

Ændringsforslag 166
ARTIKEL 125, STK. 1

Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af et stof 
alene, i et præparat eller i en artikel, hvis det 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde og opfylder kravene i 
denne forordning, og, hvis det er relevant, 
fællesskabsretsakter vedtaget til 
gennemførelse af denne forordning.

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde, 
begrænse eller forhindre fremstilling, 
import, markedsføring eller anvendelse af et 
stof alene, i et præparat eller i en artikel, 
hvis det falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde og opfylder kravene i 
denne forordning, og, hvis det er relevant, 
fællesskabsretsakter vedtaget til 
gennemførelse af denne forordning.

Begrundelse

Bestemmelser, som vedtages i henhold til artikel 137 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, må ikke være til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder 
eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger. Dette gælder også for bestemmelser om 
beskyttelse af arbejdstagere. Hvis der er foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering for et givet 
stof, må det antages, at arbejdstagerne er beskyttet på fyldestgørende måde. Derfor foreslås 
det, at der i andre tilfælde ikke foretages indskrænkninger i medlemsstaternes ret til at 
vedtage strengere foranstaltninger.

Ændringsforslag 167
Artikel 125, stk. 1 a (nyt)

1a. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret 
til at opretholde eller indføre strengere 
beskyttelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
lovgivning om arbejdstagerbeskyttelse, hvis 
der ikke er foretaget en kemisk 
sikkerhedsvurdering i overensstemmelse 
med denne forordning for en anvendelse af
et stof.

Begrundelse

Bestemmelser, som vedtages i henhold til artikel 137 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab, må ikke være til hinder for, at de enkelte medlemsstater opretholder 
eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger. Dette gælder også for bestemmelser om 
beskyttelse af arbejdstagere. Hvis der er foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering for et givet 
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stof, må det antages, at arbejdstagerne er beskyttet på fyldestgørende måde. Derfor foreslås 
det, at der i andre tilfælde ikke foretages indskrænkninger i medlemsstaternes ret til at 
vedtage strengere foranstaltninger.

Ændringsforslag 168
Artikel 133, stk. 1

1. Tolv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse foretager Kommissionen en 
revision med henblik på anvendelse af 
forpligtelsen til at foretage en kemisk 
sikkerhedsvurdering og dokumentere den i 
en kemisk sikkerhedsrapport på stoffer, der 
ikke er omfattet af denne forpligtelse, fordi 
de ikke er underlagt kravet om registrering,
eller er underlagt dette, men fremstilles i 
mængder på under 1 ton pr. år. På grundlag 
af denne revidering kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3, udvide denne 
forpligtelse.

1. Tolv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse foretager Kommissionen en 
revision med henblik på anvendelse af 
forpligtelsen til at foretage en kemisk 
sikkerhedsvurdering og dokumentere den i 
en kemisk sikkerhedsrapport på stoffer, der 
ikke er omfattet af denne forpligtelse, fordi 
de ikke er underlagt kravet om registrering.
På grundlag af denne revidering kan 
Kommissionen i overensstemmelse med den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, udvide denne forpligtelse.

Begrundelse

De berørte parter bør specificeres; arbejdstagerne bør være repræsenteret i bestyrelsen på 
lige fod med de øvrige hovedaktører.

Ændringsforslag 169
Bilag I, punkt 6.5, afsnit 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 170
Bilag V, punkt 6.4, kolonne 2

6.4. Er resultatet positivt, skal yderligere 
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

6.4. Er resultatet af nogen af disse 
mutagenicitetstests positivt, skal yderligere 
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

Begrundelse

For stoffer i mængder på 1 ton og derover bør der kræves in vitro-cytogenicitetsundersøgelser i 
pattedyrceller med henblik på at få disse stoffer forsvarligt klassificeret med hensyn til 
mutagenicitet eller PBT- og vPvB-egenskaber.

Ændringsforslag 171
Bilag V, del 6, kolonne 1 & 2, punkt 6.4.1. a (nyt)

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

6.4.1.a Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis der foreligger tilstrækkelige 
data fra en in vivo-
cytogenitetsundersøgelse.

Begrundelse

For stoffer i mængder på 1 ton og derover bør der kræves in vitro-cytogenicitetsundersøgelser i 
pattedyrceller med henblik på at få disse stoffer forsvarligt klassificeret med hensyn til 
mutagenicitet eller PBT- og vPvB-egenskaber.

Ændringsforslag 172
Bilag V, del 6, kolonne 1 & 2, punkt 6.4. a (nyt)

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

6.4a. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet ikke kan indgives i nøjagtige doser 
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oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.4a.2).

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

For andre stoffer end gasser skal 
oplysningerne under punkt 6.4a.1.-6.4a.3. 
gives for mindst to indgiftsveje, af hvilke 
den ene skal være oral. Valget af den 
anden indgiftsvej afhænger af stoffets art 
og den forventede eksponeringsvej for 
mennesker. Er der kun én eksponeringsvej, 
behøves kun oplysninger for denne vej.

Den anden eksponeringsvej vælges på 
følgende grundlag:

6.4a.1. Ad oral vej
6.4a.2. Ved inhalation 6.4a.2. Inhalationstest er hensigtsmæssig, 

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

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

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

Begrundelse

Der bør kræves undersøgelse af akut toksicitet for stoffer i mængder på 1 ton og derover for 
at sikre arbejdstagerne og forbrugerne et grundlæggende beskyttelsesniveau og for at 
muliggøre klassificering af stoffer efter akut toksicitet. Desuden er disse data som følge af 
frivillige aftaler på nationalt plan (f.eks. i Tyskland) og på mulitnationalt plan (f.eks. BASF) 
allerede tilgængelige, hvorfor der ikke skulle blive tale om ekstraomkostninger.

Akut toksicitet er det første tegn på, at et givet stof udgør en fare for menneskers sundhed.
Derfor er oplysninger om et stofs akutte toksicitet af særlig betydning, når det gælder om at 
beskytte arbejdstagere og forbrugere. Disse oplysninger bør angives for alle stoffer, der 
kræver registrering, og ikke kun for de stoffer, der fremstilles eller importeres i en mængde af 
10 tons eller derover.

Ændringsforslag 173
Bilag V, del 7, kolonne 1 & 2, punkt 7.1. b (nyt)

Kolonne 1 Kolonne 2
7.1.b Nedbrydning
7.1b.1. Biotisk
7.1b.1.1. Let bionedbrydelighed 7.1b.1.1. Undersøgelsen behøver ikke 

udføres for uorganiske stoffer.

Begrundelse

Der bør stilles krav om let bionedbrydelighed for stoffer på 1 ton og derover for at gøre det 
muligt at klassificere disse stoffer forsvarligt med hensyn til miljørisici.
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Ændringsforslag 174
Bilag VI, kolonne 1 & 2, punkt 6.5

Kolonne 1 Kolonne 2
Punkt 6.5 udgår Punkt 6.5 udgår

Begrundelse

Hænger sammen med overførslen af akut toksicitet fra bilag VI til bilag V.

Ændringsforslag 175
Bilag VI, kolonne 1 & 2, punkt 7.2.1

Kolonne 1 Kolonne 2
Punkt 7.2.1 udgår Punkt 7.2.1 udgår

Begrundelse

Hænger sammen med overførslen af undersøgelsen fra bilag VI til bilag V.
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