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KORT BEGRUNDELSE

Indledning

Den europæiske kemiske industri står for over 100 mia. € af EU's eksport, mens Reach også vil 
berøre de mange virksomheder, der benytter importerede kemikalier i fremstillingsprocessen. 
Derfor er Handelsudvalgets interesse i dette forslag klar: Reach får væsentlige konsekvenser 
for handelsstrømmene og rejser spørgsmål om overensstemmelse med WTO's regler.

Konsekvenser af Kommissionens forslag for EU-handelen med kemikalier

EU har i mange år haft et betragteligt handelsoverskud inden for kemikaliesektoren. Selv om 
der er en tendens til at tænke på store multinationale selskaber, når der tales om "den kemiske 
industri", bør man være klar over, at der også er mange små og mellemstore producenter og 
distributører. Næsten 1/3 af patenterne inden for den kemiske industri indehaves af SMV'er.

De foreslåede ændringsforslag skal løse fire store problemer:

a) tilbagetrækning fra EU-markedet af stoffer og præparater, hvis registrering og øvrige 
omkostninger overstiger fortjenstmargenen. Dette vil sandsynligvis være et større 
problem for mindre virksomheder, som også vil få svært ved at finde de nødvendige 
menneskelige ressourcer. En større rolle til agenturet vil formodentlig navnlig gavne de 
mindre importører;

b) kravene til importører af præparater vil blive meget vanskelige, hvis ikke umulige, at 
opfylde (da dusinvis eller hundredvis af delsubstanser måske skal registreres, af hvilke 
nogle kan være kommercielt fortrolige for alle andre firmaer end importøren);

c) tab af konkurrenceevne på markeder i den tredje verden, når der konkurreres med 
virksomheder, der producerer i lande med lavere administrative omkostninger. 
Yderligere omkostninger vil navnlig skade producenter af standardprodukter, hvor 
konkurrencen primært går på omkostningerne;

d) mindre innovation, som påvirker konkurrenceevnen på lang sigt med ressourcer, der
flyttes fra forskning til testning. Disse sidstnævnte to punkter vil tilskynde til flytning af 
produktion til steder, hvor det regulatoriske klima er mere venligt.

Konsekvenserne af Kommissionens forslag for EU's handel med andre produkter

Konkurrenceevne: Konsekvenserne af Reach vil række ud over den kemiske industri og berøre 
alle virksomheder, der benytter kemiske produkter i fremstillingsprocessen. Importerede 
artikler vil kunne indeholde ikke-registrerede stoffer (forudsat at disse ikke frigives), mens EU-
producerede artikler ikke vil kunne, hvilket vil skabe et incitament til produktion uden for EU.

Metalindustriens situation er et særligt problem, da denne er baseret på import af store 
mængder af (typisk) råstoffer med lav risiko. Yderligere omkostninger vil kunne modvirke 
genbrug eller omdirigere sådanne materialer til andre markeder. Anvendelsesområdet for Reach 
vil derfor blive reduceret betragteligt, hvis materialer som metaller, legeringer, mineraler og 
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1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

skrot holdes udenfor.

En risikobaseret indfaldsvinkel

De stillede ændringsforslag sigter mod et skifte fra en kvantitetsbaseret til en risikobaseret 
indfaldsvinkel for at reducere sandsynligheden for klager til WTO. En sådan indfaldsvinkel 
medfører, at der for hvert produkt foretages en klar og transparent risikovurdering, hvori 
anføres de pågældende kemikaliers ekspositions- og risikodata.

Behovet for et stærkt agentur

De stillede ændringsforslag giver det nyoprettede europæiske kemikalieagentur yderligere 
ansvar for vurdering og evaluering af stoffer samt for fastlæggelse af risikokategorien for hvert 
enkelt stof.

Forsøg på at sikre international enighed om en fælles indfaldsvinkel til Reach

Risikoen for en forlænget periode med usikkerhed som følge af WTO-procedurer, 
sandsynligvis efterfulgt af et behov for en hurtig revision af forordningen, kan reduceres 
betragteligt ved at søge international enighed, i det mindste med EU's største handelspartnere, 
som f.eks. De Forenede Stater, Japan og Korea, der omfatter gensidig anerkendelse af 
testprocedurer og fælles informationskrav. En fælles indfaldsvinkel vil reducere 
omkostningerne, fordi testinformation kan deles og gavne virksomheder, der opererer på flere 
markeder. Initiativer, som f.eks. OECD's informationssæt (Screening Information Data Set), 
Rotterdam-aftalen om transport af farlige kemikalier og pesticider og USA's program om 
udfordringerne i forbindelse med storproduktion af kemikalier (High Production Volume 
Chemicals Challenge Programme) danner allerede basis for sådanne forhandlinger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4 a (ny)
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(4a) Reach-forordningen bør udformes og 
anvendes med henblik på at undgå at 
forringe det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne og skade handelen med 
tredjelande. I lyset heraf er prioritering af 
risici af afgørende betydning, da det er en 
forudsætning, at der ved forordningen ikke 
stilles krav til vores handelspartnere, som 
ikke er forenelige med de principper for fri 
handel, der er gældende i henhold til WTO-
bestemmelserne.

Begrundelse
I den globaliserede verden er det vigtigt, at Reach ikke forringer det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne eller forringer forholdet til vores handelspartnere.

Ændringsforslag 2
Betragtning 15 a (ny)

(15a) For at sikre ensartet anvendelse af 
det nye system bør agenturet spille en 
fremtrædende rolle i forbindelse med 
registrerings-, vurderings- og 
godkendelsesprocessen. 

Begrundelse

En konsekvent indfaldsvinkel er særlig vigtig for mindre internationale handlende, som ikke 
kan forventes at kunne klare en række af forskellige former for national praksis.

Ændringsforslag 3
Betragtning 15 b (ny)

(15b) Med henblik på at begrænse 
omkostningerne yderligere og lette 
international handel tager agenturet i størst 
muligt omfang hensyn til gældende og 
fremtidige internationale standarder for 
regulering af kemikalier med henblik på at 
fremme bredest mulig international 
enighed.

Ændringsforslag 4
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. Hvis der 
foreligger risikovurderinger baseret på den 
praktiske brug af det pågældende stof, bør 
disse tages i betragtning. Formålet bør 
være at sikre, at mængden af krævede 
oplysninger er tilpasset de praktiske 
erfaringer.

Begrundelse

Det er vigtigt at tage de erfaringer, der allerede er indhøstet gennem flere hundrede års brug 
af kemikalier, i betragtning.

Ændringsforslag 5
Betragtning 28 a (ny)

(28a) Af hensyn til gennemførligheden bør 
affald og materialer, der anvendes som 
sekundære råstoffer eller som energikilde, 
være undtaget. Skabelse af værdi 
("valorisering") fra affald og materialer, 
der anvendes som sekundære råstoffer eller 
som energikilde i nyttiggørelse, bidrager til 
EU's målsætning om bæredygtig udvikling, 
og der bør ved denne forordning ikke 
indføres krav, der mindsker incitamenterne 
til en sådan genanvendelse og 
nyttiggørelse.

Begrundelse

Hvis genanvendte råstoffer omfattes af anvendelsesområdet for Reach, vil det lægge alvorlige 
hindringer i vejen for genanvendelse og nyttiggørelse og derved forøge behovet for ikke-
genanvendelige ressourcer. Det bør præciseres, at a) dobbelte retsregler skal undgås, b) 
Reach på ingen måde må hindre genanvendelse. Genanvendelsesaktiviteter, driftstilladelser 
og brugen af genanvendte materialer som sekundære råmaterialer udvundet af affald er 
allerede omhandlet i eksisterende fællesskabslovgivning.
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Ændringsforslag 6
Betragtning 28 b (ny)

(28b) 99 % af alt metal anvendes i form af 
metallegeringer, hvis karakteristika er af 
en sådan art, at det ikke altid er muligt at 
afgøre deres egenskaber præcist med de 
nuværende konventionelle metoder. Det er 
derfor nødvendigt at udvikle en særlig 
klassifikationsmetode, der tager hensyn til 
de enkelte legeringers kemiske egenskaber.

Begrundelse

Legeringers risikokarakteristika er forskellige fra de enkelte metaller, de består af. De 
nugældende EU-klassifikationsbestemmelser for "præparater" (Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige 
præparater) indeholder ingen passende vejledning i, hvorledes legeringers egenskaber kan 
vurderes. Det indeholder imidlertid en betragtning (nr. 10) om nødvendigheden af at udvikle 
en særlig metode for legeringer.

Ændringsforslag 7
Betragtning 29 a (ny)

(29a) For at hjælpe virksomheder, 
herunder især små og mellemstore 
virksomheder, med at overholde kravene i 
denne forordning bør medlemsstaterne i 
samarbejde med Kommissionen etablere et 
net af støtteforanstaltninger.

Begrundelse

Mange af de virksomheder, der vil blive berørt af Reach, er små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er). Det bør omhyggeligt undgås, at lovgivningen pålægger disse for store 
administrative byrder. I praksis vil den bedste løsning dog variere fra medlemsstat til 
medlemsstat afhængigt af de institutionelle rammer, der forefindes. Medlemsstaterne bør 
derfor være ansvarlige for at etablere et tilstrækkeligt net af nødvendige 
støtteforanstaltninger.

Ændringsforslag 8
Betragtning 82 a (ny)
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(82a) Med henblik på at reducere 
omkostningerne og øge den internationale 
accept bør den europæiske indfaldsvinkel 
ligge så tæt som muligt på internationale 
initiativer som UNEP's "“Strategic
Approach to International Chemicals 
Management”, OECD’s “Council Act on 
High Production Volume (HPV) 
Chemicals”, "HPV Initiative" fra
International Council of Chemical 
Associations og "HPV Challenge" fra 
USA's Environmental Protection Agency.

Begrundelse

For at hindre unødvendige omkostninger bør eksisterende oplysninger anvendes i størst 
muligt omfang, hvilket bør ske gennem internationalt samarbejde. Desuden vil øget 
anvendelse af internationale standarder mindske risikoen for, at forordningen bliver betragtet
som uforenelig med WTO-aftalerne.

Ændringsforslag 9
Betragtning 104 c (ny)

(104c) Kommissionen bør tilstræbe at sikre, 
at EU-markedernes stigende åbenhed over 
for global import ledsages af indførelsen af 
strengere krav om "rimelighed" i handelen 
(herunder inden for rammerne af WTO); 
Reach-kravene skal medtages så hurtigt 
som muligt.

Begrundelse

Det er afgørende, at der samtidig med åbningen over for den internationale handel etableres 
lige konkurrencevilkår, som omfatter krav vedrørende miljø og folkesundhed. I betragtning af 
relevansen er Reach et vigtigt element i denne proces.

Ændringsforslag 10
Betragtning 104 d (ny)
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(104d) Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der fremstiller, bruger 
eller importerer et stof, et præparat eller en 
artikel, der indeholder et sådant stof eller 
præparat, og som er klar over eller med 
rimelighed kunne have forudset, at disse 
handlinger kunne være skadelige for 
menneskers sundhed eller miljøet, træffer 
de foranstaltninger, der er nødvendige for 
at forebygge, begrænse eller afhjælpe
sådanne virkninger.

Begrundelse

Uanset produktionsmængde skal det præciseres, at industrien er ansvarlig for at iværksætte 
foranstaltninger med henblik på at sikre kemikaliesikkerheden.

Ændringsforslag 11
Betragtning 104 e (ny)

(104e) Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der leverer et stof eller 
et præparat til en downstream-bruger, 
sørger for tilstrækkelig kommunikation og 
informationsudveksling for at forebygge, 
begrænse eller afhjælpe skadelige følger 
for menneskers sundhed og miljøet.

Begrundelse

Uanset produktionsmængde skal det præciseres, at industrien er ansvarlig for at iværksætte 
foranstaltninger med henblik på at sikre kemikaliesikkerheden.

Ændringsforslag 12
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 under hensyntagen til de 
forpligtelser, Den Europæiske Union og 
dennes medlemsstater har indgået inden 
for rammerne af internationale 
handelsaftaler, navnlig inden for WTO.
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Ændringsforslag 13
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) særlige anvendelser af registrerede 
stoffer, som udelukkende er beregnet til 
eksport til tredjelande

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at skabe lige konkurrencevilkår uden for EU's indre 
marked og at sikre overensstemmelse med WTO's regler.

Ændringsforslag 14
Artikel 2, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) genanvendelse og nyttiggørelse

Begrundelse

Medtagelse af affald eller sekundære råstoffer under anvendelsesområdet for Reach ville 
stille uforholdsmæssigt store krav til genvinding eller nyttiggørelse uden nogen ekstra fordel 
for menneskers sundhed eller miljøet og ville virke demotiverende for det stigende antal 
affaldsgenanvendelses- og nyttiggørelsesforanstaltninger i EU.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, stk. 1, litra c c (nyt)

cc) stoffer i medicinske produkter til 
human- og veterinærmedicin i henhold til 
Rådets forordning (EØF) nr. 2309/931, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF2 og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF3

_________
1 EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1.
2 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.
3 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.

Begrundelse

Dobbelte retsforskrifter bør principielt undgås.
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Ændringsforslag 16
Artikel 2, stk. 1, litra c d (nyt)

cd) stoffer i fødevarer i henhold til 
forordning 178/2002/EF1, herunder 
tilsætningsstoffer i levnedsmidler i henhold 
til Rådets direktiv 89/107/EØF2 og
aromastoffer efter definitionerne i 
forordning 2232/96/EF3 samt 
Kommissionens beslutning 2000/489/EF4

___________
1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Forordning 
som ændret ved forordning (EF) nr. 
1642/2003 (EFT L 245 af 29.9.2003, s. 4).
2 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.
3 EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.
4 EFT L 197 af 3.8.2001, s. 3.

Ændringsforslag 17
Artikel 2, stk. 1, litra c e (nyt)

ce) stoffer i dyrefoder, herunder 
fodertilsætningsstoffer under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer1, 
og dyrefoder under anvendelsesområdet for 
direktiv 84/471/EØF2

___________
1 EFT L 192 af 29.5.2004, s. 34.
2 EFT L 266 af 6.10.1984, s. 18.

Ændringsforslag 18
Artikel 2, stk. 1, litra c f (nyt)

cf) stoffer i medicinsk udstyr under 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
90/385/EØF1, Rådets direktiv 93/42/EØF2

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/79/EF3
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_________
1 EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.
2 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.
3 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

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

cg) stoffer i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler i 
henhold til Rådets direktiv 89/109/EØF1

_____________
1 EFT L 40 af 11.2.1989, s. 38.

Ændringsforslag 20
Artikel 2, stk. 1, litra c h (nyt)

ch) stoffer i plantebeskyttelsesmidler i 
henhold til Rådets direktiv 91/414/EØF1

__________
1 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

Ændringsforslag 21
Artikel 2, stk. 1, litra c i (nyt)

ci) stoffer i biocidholdige produkter i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/8/EF1

___________
1 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

Ændringsforslag 22
Artikel 2, stk. 1, litra c j (nyt)

cj) stoffer i kosmetiske midler under 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
76/768/EØF1.
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_________
1 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

Ændringsforslag 23
Artikel 2, stk. 1, litra c k (nyt)

ck) naturligt forekommende råmaterialer, 
som ikke markedsføres til offentligheden 
og udelukkende anvendes i anlæg, der 
reguleres ved Rådets direktiv 96/61/EF
________
1 EFT L 257 af 19.19.1996, s. 26.

Begrundelse

Mange primære råmaterialer er meget komplekse og variable i sammensætningen, hvilket 
medfører et behov for adskillige registreringer og godkendelser. Kun at undtage råmaterialer 
fra registrering (under kapitel 3) vil derfor være utilstrækkeligt.

Anlæg til metalproduktion er reguleret under IPPC og andre relevante retsakter om 
beskyttelse af arbejdstagere og miljø. Eventuelle bekymringer for arbejdspladser og miljø i 
forbindelse med anvendelse af primære naturlige råmaterialer er derfor tilstrækkeligt dækket.

Ændringsforslag 24
Artikel 2, stk. 1, litra c l (nyt)

cl) stoffer, der anvendes i forbindelse med 
en reaktion på uforudsete problemer, som 
ville medføre kvalitetsforringelser eller 
produktionsindstilling, på den betingelse:

i) at forudgående registrering ikke er mulig 
som følge af sagens hastende karakter, og

ii) at der efterfølgende sker registrering, 
hvis der er sandsynlighed for, at stoffet vil 
blive anvendt igen, og

iii) at den uforudsete anvendelse 
overholder eksisterende lovgivning om 
arbejdstagersikkerhed.

Begrundelse
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Uforudsete problemer med proceskemikalier kan kræve øjeblikkelige reaktioner for at undgå
suboptimal produktion eller endog produktionsindstilling (fejlretning). Bestemmelsen om 
forudgående registrering af stoffer kan kun overholdes på den betingelse, at alle de 
problemer, der kan opstå, og de fornødne reaktioner herpå er forudsigelige. Dette er ikke 
tilfældet. Der er derfor brug for en undtagelse for fejlretning, idet der imidlertid bør gælde 
strenge begrænsninger for en sådan undtagelse, således at den ikke bliver til et smuthul i 
Reach-systemet. Formålet med ændringsforslagets tre kumulative betingelser er at sikre dette.

Ændringsforslag 25
Artikel 2 a, overskrift (ny)

Artikel 2a

Begrænset anvendelse

Ændringsforslag 26
Artikel 2 a, indledning (ny)

Bestemmelserne i denne forordning gælder 
for de efterfølgende kategorier af stoffer 
med følgende specifikke begrænsninger:

Ændringsforslag 27
Artikel 2 a, stk. 1 (nyt)

1. Naturlige stoffer og naturidentiske 
stoffer registreres kun, hvis anvendelsen af 
dem eller udsættelse for dem af agenturet 
principielt betragtes som farlig, og disse 
stoffer ikke allerede er reguleret ved andre 
forskrifter.

Ændringsforslag 28
Artikel 2 a, stk. 2 (nyt)
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2. Så længe stoffer udelukkende anvendes 
inden for rammerne af videnskabelige 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, i 
lukkede systemer eller som 
mellemprodukter, uden at forbrugerne eller 
miljøet direkte udsættes for dem, kræver 
anvendelse af dem ikke opfyldelse af 
kravene i denne forordning.

Ændringsforslag 29
Artikel 2 a, stk. 3 (nyt)

3. Metallegeringer skal som specielle 
former for præparater af agenturet 
vurderes separat under hensyntagen til 
deres særlige, specifikke egenskaber og 
klassificeres efter individuel 
registreringspligt.

Ændringsforslag 30
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Et produkt, der er fremstillet af planter, 
er et komplekst stof, som er frembragt ved 
at underkaste hele planten eller dele af 
planten en fysisk behandling som f.eks. 
ekstraktion, destillation, udpresning, 
fraktionering, rensning, fortætning eller 
fermentering. Sammensætningen af 
sådanne stoffer varierer efter plantens 
slægt, art, vækst- og høstbetingelser samt 
den proces, der er anvendt ved 
forarbejdningen.

Begrundelse
Medtagelsen af en specifik definition af naturlige stoffer, der er fremstillet af planter, i Reach 
er nødvendig for at præcisere mulighederne for undtagelser i henhold til bilag III (ændres 
tilsvarende) for naturlige stoffer og sikre retssikkerheden i forbindelse med gennemførelsen af 
Reach-bestemmelserne.

Ændringsforslag 31
Artikel 3, nr. 4 a (nyt)
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4a. Metallegering: et metallisk materiale, 
som er homogent på makroskopisk plan og 
består af to eller flere kemiske elementer, 
der er indbyrdes forbundet på en sådan 
måde, at de ikke kan adskilles ved 
mekanisk påvirkning.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 32
Artikel 3, nr. 4 b (nyt)

4b. Naturligt forekommende råmaterialer 
omfatter råolie, gas og kul, mineraler, 
malme, koncentrerede stoffer, der 
forekommer i naturen, og materialer, der 
er afledt af disse i mineralogiske processer 
eller fysiske omdannelsesprocesser.

Begrundelse

Definitionen er nødvendig til den nye artikel 2, stk. 1, litra c j.

Ændringsforslag 33
Artikel 3, nr. 12 a (nyt)

12a. Anvendelseskategorier: kategorisering 
af anvendelser med følgende opdeling: 
industriel anvendelse, erhvervsmæssig 
anvendelse og forbrugeranvendelse. 

Begrundelse

Ved hjælp af anvendelses- og eksponeringskategorier systematiseres og koncentreres 
oplysningskravene, hvilket skaber et nødvendigt grundlag for agenturets risikovurdering.

Ændringsforslag 34
Artikel 3, nr. 12 b (nyt)
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12b. Eksponeringskategorier: 
kategorisering af eksponeringer efter de 
relevante eksponeringsveje for mennesker 
(indtagelse, indånding og hudkontakt), 
efter påvirkningsveje for miljøet (luft, vand, 
jord) og efter eksponeringens varighed og 
hyppighed (engangs/korttids, lejlighedsvis, 
gentagen/langtids).

Begrundelse

Ved hjælp af anvendelses- og eksponeringskategorier systematiseres og koncentreres 
oplysningskravene, hvilket skaber et nødvendigt grundlag for agenturets risikovurdering.

Ændringsforslag 35
Artikel 3, nr. 12 c (nyt)

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

Begrundelse

Et eksponeringsscenario beskriver i modsætning til anvendelses- og eksponeringskategorier 
de specifikke betingelser, der gælder for anvendelsen af et stof, især de konkrete risici og 
dermed forbundne beskyttelsesforanstaltninger. Det skaber hermed et nødvendigt grundlag 
for agenturets risikovurdering.

Ændringsforslag 36
Artikel 3, nr. 14

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

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

Begrundelse

Også stoffer, der ikke kun anvendes som mellemprodukter, bør være omfattet af 
undtagelsesbestemmelsen.
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Ændringsforslag 37
Artikel 3, nr. 14 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
Artikel 3, nr. 22

22. Produkt- og procesorienteret forskning 
og udvikling: enhver form for videnskabelig 
udvikling relateret til produktudvikling eller 
videreudvikling af et stof, hvorunder 
pilotanlæg eller fremstillingsforsøg anvendes 
til at udvikle produktionsprocessen og/eller 
teste stoffets anvendelsesområder.

22. Produkt- og procesorienteret forskning 
og udvikling: enhver form for videnskabelig 
udvikling relateret til produktudvikling eller 
videreudvikling af et stof separat, i et 
præparat eller i artikler, hvorunder 
pilotanlæg eller fremstillingsforsøg anvendes 
til at udvikle produktionsprocessen og/eller 
teste stoffets anvendelsesområder.

Begrundelse

Det bør præciseres, at produktudviklingsprocessen kan omfatte alle aspekter af en 
produktionsproces, og at virksomhederne har mulighed for at teste prototyper af artikler som 
led i produkt- og procesorienteret forskning og udvikling.

Ændringsforslag 39
Artikel 3, nr. 23

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

23. Videnskabelig forskning og udvikling:
enhver form for videnskabelige forsøg, 
analyser eller kemisk forskning udført under 
kontrollerede betingelser, herunder "trial 
and error"-forskning med deltagelse af 
downstream-brugere.
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Begrundelse

Et ton er for restriktivt. "Trial and errors" mellem en kemikalieproducent og hans kunde 
(downstream-bruger) er en vigtig katalysator for fornyelse med hensyn til nye 
anvendelsesmuligheder, funktioner og anvendelser. Det bør være en del af definitionen for at 
sikre fornyelse.

Ændringsforslag 40
Artikel 3, nr. 26

26. Uønsket anvendelse: en anvendelse hos 
downstream-brugerne, som registranten 
fraråder.

26. Ikke-understøttet anvendelse: en 
anvendelse hos downstream-brugerne, som 
registranten fraråder af sikkerhedsmæssige 
årsager.

Begrundelse

Ordene "uønsket anvendelse" har emotionelle og ikke videnskabelige eller juridiske 
konnotationer, som er upassende i lovgivning. Registranten bør have ret til at fraråde 
anvendelser, som efter hans mening er usikre, men ikke anvendelser, de ikke ønsker at 
registrere, f.eks. af økonomiske årsager.

Ændringsforslag 41
Artikel 3, nr. 28

28. Pr. år: pr. kalenderår, medmindre andet 
er angivet.

28. Pr. år: pr. kalenderår. Med undtagelse af 
nye stoffer beregnes mængderne pr. år på
grundlag af gennemsnittet af de 
foregående tre kalenderår, medmindre andet 
er angivet.

Begrundelse

Dette gør Reach-systemet fleksibelt, idet der tages højde for svingninger i 
produktionsmængderne. Det fjerner endvidere risikoen for, at en virksomhed pludselig skulle 
overholde højere eller lavere datakrav på grund af svingninger i efterspørgslen. For stoffer, 
der ikke tidligere er fremstillet, bør kun det indeværende år tages i betragtning.

Ændringsforslag 42
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)
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29a. Anvendelses- og 
eksponeringskategorier opsummerer 
eksponeringsscenarier, som karakteriseres 
ved sammenlignelig anvendelse, jf. artikel 
3, nr. 12 og nr. 25. De beskriver alle 
forhold, der afgør eksponering. De 
grundlæggende anvendelses- og 
eksponeringskategorier er 
sektoruafhængige:

- Grundlæggende anvendelsesområder

- industriel anvendelse
- erhvervsmæssig anvendelse

- forbrugeranvendelse

- Eksponeringsveje

- Primære eksponeringsveje for mennesker
(indtagelse, indånding og hudkontakt) 

- Veje til frigivelse til miljøet
(luft, vand, jord, flora og fauna)

- Varighed af eksponering
- engangs/kortvarig

- lejlighedsvis

- permanent/langvarig

Anvendelses- og eksponeringskategorier 
resulterer i sammenlignelige anbefalede 
risikostyringsforanstaltninger.

Begrundelse

Formålet med anvendelses- og eksponeringskategorier er at fremme de processer, der 
iværksættes som følge af Reach, f.eks. registreringsprocessen, samt kommunikationen og de 
kemiske sikkerhedsvurderinger i forsyningskæden uden at berøre målsætningerne for Reach.

Ændringsforslag 43
Artikel 3, nr. 29 b (nyt)

29b. Basisoplysninger: oplysninger med 
henblik på prioritering af stoffer på
grundlag af iboende stofegenskaber, 
eksponering og anvendelse.
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 44
Artikel 3, nr. 29 c (nyt)

29c. Risikokatagorier: en kategorisering af 
den potentielle risiko, der foretages af 
agenturet på grundlag af 
præregistreringsoplysningerne, navnlig 
oplysningerne om anvendelseskategori, 
eksponeringskategori og 
eksponeringsscenario. 

Begrundelse

For at sikre, at Reach er i overensstemmelse med WTO, bør der konsekvent følges en 
risikobaseret indfaldsvinkel. Agenturet bør have kompetencen hertil.

Ændringsforslag 45
Artikel 3, nr. 29 d (nyt)

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

Begrundelse

Ændring som konsekvens af artikel 3, nr. 20. Definitionen danner grundlag for artikel 22c.

Ændringsforslag 46
Artikel 4, stk. 1

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

udgår
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(a) til human- og veterinærmedicinske 
lægemidler i betydningen i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF

(b) som et tilsætningsstof i levnedsmidler, 
som falder ind under Rådets direktiv 
89/107/EØF

(c) som et aromastof i levnedsmidler, som 
falder ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EF
(d) som et tilsætningsstof til foderstoffer i 
betydningen i Rådets direktiv 70/524/EØF

(e) i foderstoffer i betydningen i Rådets 
direktiv 82/471/EØF.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 47
Artikel 4, stk. 2, litra  c a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 48
Artikel 6, stk. 1
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1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er
opfyldt:

1. Agenturet kan beslutte, at producenter 
eller importører af artikler skal registrere 
ethvert stof i disse artikler i henhold til dette 
afsnit, hvis stoffet er til stede i disse artikler 
i mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år, idet hver artikel betragtes 
separat, og hvis en af følgende betingelser er 
opfyldt:

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) kriterierne i artikel 54, litra a) - e), er 
opfyldt, eller

b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF

b) der er overensstemmelse med artikel 54, 
litra f), eller

c) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser.

c) agenturet klassificerer stoffet som et stof, 
der skal registreres, på grundlag af 
præregistreringsdataene.

Ændringsforslag 49
Artikel 6, stk. 2

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

udgår

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF

c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
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Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med WTO's regler bør der konsekvent vælges en risikobaseret 
indfaldsvinkel.

Ændringsforslag 50
Artikel 6, stk. 3

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

udgår

a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering

e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser

f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 2, af samme forslagsstiller. Da 
anvendelse af farlige stoffer i artikler bør omfattes af registreringskravene, jf. 
ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, er der ikke længere behov for anmeldelse.

Ændringsforslag 51
Artikel 6, stk. 4
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4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse 
med stk. 3.

udgår

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag til artikel 6, stk. 2, af samme forslagsstiller. Da 
anvendelse af farlige stoffer i artikler bør omfattes af registreringskravene, jf. 
ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, er der ikke længere behov for denne bestemmelse.

Ændringsforslag 52
Artikel 6, stk. 5

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

5. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der allerede er registreret til den pågældende 
anvendelse, anvendelseskategori eller 
eksponeringskategori af en anden aktør.

Ændringsforslag 53
Artikel 6, stk. 6

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

6. Stk. 1 finder anvendelse tre måneder efter 
den frist, der er fastsat i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag 54
Artikel 6, stk. 7

7. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1 
til 6 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

7. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 1 
vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Ændringsforslag 55
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Europæisk kvalitetsmærke
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Inden den * fremlægger Kommissionen 
for Europa-Parlamentet og Rådet en 
rapport og eventuelt et lovgivningsforslag 
om etablering af et europæisk 
kvalitetsmærke, som er udformet med 
henblik på at identificere og fremme 
artikler, der i hvert trin af produktionen er 
fremstillet i overensstemmelse med de krav, 
der følger af denne forordning.
___________________

* To år efter forordningens ikrafttrædelse.

Begrundelse

Et mærke til stempling af artikler ville gøre det muligt at identificere og fremme de aktører i 
produktionsprocessen, som overholder de krav, der følger af denne forordning.

Ændringsforslag 56
Artikel 7, stk. 2

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

2. Hvis stoffer, der er bestemt til eller 
anvendes til forskning og udvikling, anses 
for særlig farlige eller toksiske, anmelder 
producenten eller importøren dem og 
forsyner agenturet med det påkrævede 
datablad.

a) producenten eller importørens identitet

b) stoffets identitet

c) stoffets eventuelle klassificering
d) den anslåede mængde

e) listen over kunder som omhandlet i stk. 
1 og

f) tilstrækkelige oplysninger om forsknings- 
og udviklingsprogrammet til at agenturet 
kan træffe kvalificerede afgørelser i 
henhold til stk. 4 og 7.

Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.
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Ændringsforslag 57
Artikel 7, stk. 3

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

udgår

Ændringsforslag 58
Artikel 7, stk. 4

4. Agenturet kontrollerer, at de 
oplysninger, som modtages fra 
anmelderen, er fuldstændige. Det kan 
beslutte at fastsætte betingelser med det 
formål at sikre, at stoffet eller præparatet 
eller den artikel, som stoffet er inkorporeret 
i, kun vil blive håndteret af personale hos 
kunder som omhandlet i stk. 2, litra e, 
under med rimelighed kontrollerede 
betingelser, og at det ikke på noget 
tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt for 
offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, og at 
tiloversblevne mængder vil blive indsamlet 
til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. 

udgår

Ændringsforslag 59
Artikel 7, stk. 5

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

udgår

Ændringsforslag 60
Artikel 7, stk. 6
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6. Producenten eller importøren skal 
overholde alle betingelser pålagt af 
agenturet i overensstemmelse med stk. 4.

udgår

Ændringsforslag 61
Artikel 7, stk. 7

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

udgår

Ændringsforslag 62
Artikel 7, stk. 8

8. Agenturet fremsender straks eventuelle 
udkast til afgørelser til de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted. 

udgår

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

Ændringsforslag 63
Artikel 7, stk. 9

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

udgår
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Ændringsforslag 64
Artikel 7, stk. 10

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

udgår

Ændringsforslag 65
Artikel 8, overskrift

Stoffer i plantebeskyttelsesmidler og 
biocidholdige produkter

udgår

Ændringsforslag 66
Artikel 8, stk. 1

1. Aktive stoffer, der er fremstillet eller 
importeret udelukkende til anvendelse i 
plantebeskyttelsesmidler, og som er optaget 
enten i bilag I til Rådets 
direktiv 91/414/EØF eller i Kommissionens 
forordning (EØF) nr. 3600/92, 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
703/2001, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1490/2002 eller 
Kommissionens beslutning 2003/565/EF, 
og ethvert stof for hvilket Kommissionen 
har truffet en afgørelse vedrørende 
dossierets fuldstændighed i henhold til 
artikel 6 i direktiv 91/414/EØF, anses for at 
være registrerede for så vidt angår 
fremstilling eller import til de anvendelser, 
der er omfattet af en sådan optagelse, og
derfor for at opfylde kravene i dette kapitel 
og i artikel 20.

udgår

Ændringsforslag 67
Artikel 8, stk. 2



PE 357.691v03-00 30/113 AD\576536DA.doc

DA

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

udgår

Ændringsforslag 68
Artikel 9, litra a, nr. iii

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

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

- alle registrantens identificerede 
anvendelseskategorier
- eksponeringskategorierne

- oplysning om den risikokategori, 
agenturet har fastlagt på grundlag af 
præregistreringsoplysningerne

alle andre risikorelevante oplysninger, som 
producenten eller importøren er bekendt 
med.

Begrundelse

Krav om angivelse af anvendelses- og eksponeringskategorier i forbindelse med 
registreringen som vigtigste forudsætning for en risikoorienteret prioritering og registrering 
(inklusive oplysningskrav) samt for lettere kommunikation i produktkæden.

Ændringsforslag 69
Artikel 9, litra a, nr. vi
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(vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

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

Begrundelse

Det nye bilag V indeholder basisoplysningerne (se artikel 3, nr. 30 (nyt), bilag VI 
(sammenfatning af de oprindelige bilag VI-VIII, udvælgelse med henblik på yderligere 
forsøg). Dette er tilstrækkeligt til, at der kan foretages en risikovurdering. 

Ændringsforslag 70
Artikel 9, litra a, nr. vii

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 71
Artikel 9, litra a, nr. x

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

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

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af artikel 9, litra a, nummer (vii). 

Ændringsforslag 72
Artikel 9, litra b
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b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13.

b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13. Denne kan 
indgå i et sikkerhedsdatablad, og der kan 
anvendes generiske eksponeringskategorier 
til at rapportere eksponeringsforholdene.

Begrundelse

For at fremme kontrollen af og forenkle arbejdsbyrden for hele EU-industrien vil et udvidet 
sikkerhedsdatablad være tilstrækkeligt som kemikaliesikkerhedsrapport. Med hensyn til 
eksponeringsforholdene bør der defineres enkle eksponeringskategorier til brug for 
downstream-brugerne.

Ændringsforslag 73
Artikel 9, litra b a (nyt)

(ba) Oplysninger, der kræves i henhold til 
denne artikel, og som allerede er frembragt
i henhold til anden EU-lovgivning eller 
internationale konventioner, kan indgives i 
deres oprindelige format med henblik på at 
sikre maksimal udnyttelse af allerede 
eksisterende procedurer og data.

Begrundelse

For at reducere omfanget af unødvendige administrative opgaver og få Reach til at fungere i 
praksis kan data, der allerede er indsamlet for en række stoffer i henhold til andre 
programmer/anden lovgivning fastlagt i EU eller på internationalt plan, indsendes som 
sådan, uden at dossieret tilpasses til Reach-formatet.

Ændringsforslag 74
Artikel 9, litra b b (nyt)
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bb) Med henblik på overensstemmelse med 
litra a skal komplette kemiske dossier'er for
kemiske stoffer eller grupper af kemiske 
stoffer, der forelægges i henhold til 
OECD’s “Council Act on High Production 
Volume (HPV) Chemicals”, "HPV 
Initiative" fra International Council of 
Chemical Associations og "HPV 
Challenge" fra USA's Environmental 
Protection Agency, antages at opfylde 
kravene i litra a, nr. (vi)-(x).

Begrundelse

OECD's "Screening Information Data Set" anvender videnskabeligt anerkendte principper til 
at sikre tilstrækkelig information til at foretage de indledende risikovurderinger af såkaldte 
HPV-kemikalier (kemikalier, der fremstilles i store mængder). EU's og USA's foranstaltninger 
vedrørende eksisterende HPV-kemikalier er baseret på disse krav. Anvendelse af oplysninger, 
der er indhentet i henhold til internationalt anerkendte bestemmelser vil lette udviklingen af 
oplysninger om virkning og sikker anvendelse af stoffer, hindre unødvendig, overlappende og 
dyr udvikling af oplysninger, navnlig hvor det vil medføre test på hvirveldyr, og sikre 
hurtigere information til offentligheden. 

Ændringsforslag 75
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

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

1. 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, 
importør eller tredjemand, der med deres 
accept handler på vegne af andre producenter 
og/eller importører i overensstemmelse med 
andet, tredje og fjerde afsnit.

Begrundelse

En forpligtelse for en gruppe af producenter af et stof til at dele oplysninger kan være i strid
med fortrolighedskrav og derved bringe den fælles indsendelse af oplysninger i fare. Dette 
problem kan undgås ved at benytte en separat organisation eller tredjemand, der engageres 
af et konsortium til at repræsentere producentgruppens interesser.

Ændringsforslag 76
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Artikel 10, stk. 1, afsnit 3

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

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

Begrundelse

En forpligtelse for en gruppe af producenter af et stof til at dele oplysninger kan være i strid 
med fortrolighedskrav og derved bringe den fælles indsendelse af oplysninger i fare. Dette 
problem kan undgås ved at benytte en separat organisation eller tredjemand, der engageres 
af et konsortium til at repræsentere producentgruppens interesser.

Ændringsforslag 77
Artikel 10, stk. 1, afsnit 4

Deltagerne i konsortiet beslutter selv, om de 
vil indsende de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a) (v) og litra b), 
separat, eller om den ene producent eller 
importør indsender disse oplysninger på
vegne af de andre.

Deltagerne i konsortiet beslutter selv, om de 
vil indsende de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a), nr. v), og litra b), 
separat, eller om den ene producent, 
importør eller tredjemand indsender disse 
oplysninger på vegne af de andre.

Begrundelse

En forpligtelse for en gruppe af producenter af et stof til at dele oplysninger kan være i strid 
med fortrolighedskrav og derved bringe den fælles indsendelse af oplysninger i fare. Dette 
problem kan undgås ved at benytte en separat organisation eller tredjemand, der engageres 
af et konsortium til at repræsentere producentgruppens interesser.

Ændringsforslag 78
Artikel 10, stk. 2



AD\576536DA.doc 35/113 PE 357.691v03-00

DA

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

2. Hvert konsortium fastlægger internt 
fordelingen af registreringsgebyret. Hver 
registrant eller hvert konsortium, der har 
indbetalt registreringsgebyr, er berettiget til 
efter eget skøn og med den ønskede takst at 
opkræve gebyr fra andre, der ønsker at 
deltage i registreringen af stoffet. 
Virksomheder eller konsortier kan derfor 
selv fastlægge fordelingen af deres 
registreringsomkostninger.

Begrundelse

Inden for frivilligt etablerede konsortier skal medlemmerne selv have ret til at fordele 
omkostningerne.

Ændringsforslag 79
Artikel 11

Oplysninger, der skal indsendes afhængig 
af mængde

udgår

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

a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

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

Begrundelse

Det er ikke længere nødvendigt at indsende oplysninger baseret på mængde, da kravene 
baseres på eksponering (bilag IXa).

Ikke mindst med henblik på kravene i WTO's TBT-aftale er det klart, at stofmængde alene er 
et uhensigtsmæssigt grundlag at fastsætte generelle oplysningskrav på.

Ændringsforslag 80
Artikel 13, stk. 3, litra d

d) vurdering af PBT og vPvB. udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 81
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

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

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens identificerede 
anvendelser eller anvendelses-
/eksponeringskategorier.
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Ændringsforslag 82
Artikel 13, stk. 4 a (nyt) 

4a. Eksponeringsvurderingen behøver ikke 
omfatte:
a) eksponering af mennesker, hvis det i 
risikovurderingen konkluderes, at stoffet 
kun opfylder klassificeringskriterierne for 
at udgøre en fare for miljøet

a) eksponering af miljøet, hvis det i 
risikovurderingen konkluderes, at stoffet 
kun opfylder klassificeringskriterierne for 
at udgøre en fare for menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

De krævede oplysninger bør baseres på eksponeringen. Hvis der ikke er fare, er der ingen 
risiko, og hvis der ikke er risiko for enten miljø eller mennesker, bør de krævede oplysninger 
begrænses til det relevante område (enten miljø eller mennesker, men ikke begge). Det vil 
effektivt prioritere oplysningerne og fjerne en unødvendig byrde.

Ændringsforslag 83
Artikel 13, stk. 5

5. Det er ikke nødvendigt, at den kemiske 
sikkerhedsrapport omfatter vurderinger af 
risiciene for menneskers sundhed i 
forbindelse med følgende endelige 
anvendelser:

udgår

a) i materialer bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler i betydningen i 
Rådets direktiv 89/109/EØF
b) i kosmetiske midler i betydningen i 
Rådets direktiv 76/768/EØF.

Begrundelse

Sml. ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, litra c f (nyt) og artikel 2, stk. 1, litra c i (nyt).
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Ændringsforslag 84
Artikel 13, stk. 7 a (nyt)

7a. Producenter eller importører af et stof 
eller et præparat, som leverer dette stof 
eller præparat til en downstream-bruger, 
fremlægger efter anmodning fra den 
pågældende downstream-bruger, for så vidt 
dette med rimelighed kan kræves, de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
vurdere stoffets eller præparatets 
indvirkning på menneskers sundhed og 
miljøet med hensyn til de aktiviteter og 
anvendelser, der er angivet i den 
pågældende anmodning.

Begrundelse

For at Reach kan gennemføres, skal oplysningerne spredes i hele forsyningskæden (opad og 
nedad), så virksomhederne kan træffe de relevante foranstaltninger og træffe informerede 
beslutninger. Downstream-brugernes ret til at få oplysninger er afgørende i indsatsen for at 
genskabe forbrugernes tillid og opnå goodwill igen.

Ændringsforslag 85
Artikel 13, stk. 7 b (nyt)

7b. Downstream-brugeren fremlægger efter 
anmodning fra leverandøren, for så vidt 
dette med rimelighed kan kræves, de 
oplysninger, der er nødvendige for, at 
leverandøren kan vurdere stoffets eller 
præparatets indvirkning på menneskers 
sundhed og miljøet som et resultat af de 
aktiviteter og anvendelser, downstream-
brugeren har angivet.

Begrundelse

For at Reach kan gennemføres, skal oplysningerne spredes i hele forsyningskæden (opad og 
nedad), så virksomhederne kan træffe de relevante foranstaltninger og træffe informerede 
beslutninger. Downstream-brugernes ret til at få oplysninger er afgørende i indsatsen for at 
genskabe forbrugernes tillid og opnå goodwill igen.



AD\576536DA.doc 39/113 PE 357.691v03-00

DA

Ændringsforslag 86
Artikel 15

Registrering af på stedet isolerede 
mellemprodukter

udgår

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

a) producentens identitet, som angivet i 
punkt 1 i bilag IV
b) mellemproduktets identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV

c) mellemproduktets klassificering

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

Begrundelse

Slået sammen med artikel 16. 

Ændringsforslag 87
Artikel 16, stk. 1

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

1. Enhver producent eller importør af et på
stedet isoleret mellemprodukt eller et
transporteret isoleret mellemprodukt i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsender en registrering af det 
transporterede isolerede mellemprodukt til 
agenturet.
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Ændringsforslag 88
Artikel 16, stk. 2, litra b

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 89
Artikel 16, stk. 2, litra c

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 90
Artikel 16, stk. 3

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

udgår

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

Begrundelse

Principiel sletning af den mængdebaserede indfaldsvinkel. 

Ændringsforslag 91
Artikel 16, stk. 4, litra a, b, c, d, e, f, g og h
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a) stoffet skal opbevares strengt isoleret ved 
hjælp af tekniske midler i hele dets 
livscyklus, herunder fremstilling, transport 
(inkl. jernbanetransport, vejtransport, 
transport ad indre vandveje, sø- eller 
lufttransport og transport i rørledninger), 
rensning, rengøring og vedligeholdelse, 
prøveudtagning, analyse, lastning og 
losning af udstyr eller beholdere, 
affaldsbortskaffelse eller -rensning og 
oplagring

udgår

b) i tilfælde af potentiel eksponering, skal 
der findes procedure- og 
kontrolteknologier, som reducerer emission 
og den deraf følgende eksponering mest 
muligt

c) kun behørigt uddannet og autoriseret 
personale må håndtere stoffet

d) i tilfælde af rengørings- og 
vedligeholdelsesarbejder skal der anvendes 
særlige procedurer som f.eks. udrensning 
og udvaskning, før systemet åbnes og 
nogen får adgang til det

e) transportoperationer skal finde sted i 
overensstemmelse med kravene i 
direktiv 94/55/EF
f) i tilfælde af uheld, og hvor der 
frembringes affald, skal der anvendes 
procedure- og/eller kontrolteknologier til at 
reducere emissioner og den deraf følgende 
eksponering mest muligt under rensnings- 
eller rengørings- og 
vedligeholdelsesprocedurer

g) procedurerne for håndtering af stoffer 
skal være veldokumenterede og skal nøje 
overvåges af stedets operatør

h) registranten skal have et 
produktforvaltningssystem og skal overvåge 
brugerne for at sikre overholdelse af de 
betingelser, der er anført i litra (a) til (g).
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Hvis betingelserne anført i første afsnit 
ikke er opfyldt, skal registreringen omfatte 
de oplysninger, der er nærmere angivet i 
artikel 9.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 92
Artikel 17

Fælles indsendelse af data af deltagere i 
konsortier

udgår

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 93
Artikel 19, stk. 1, afsnit 2 

En registrant kan, med forbehold af artikel 
25, stk. 4, fjerde afsnit, påbegynde 
fremstillingen eller importen af et stof, hvis 
andet ikke angives af agenturet i henhold til 
artikel 18, stk. 2, inden tre uger efter 
registreringsdatoen.

En registrant kan, med forbehold af artikel
25, stk. 4, fjerde afsnit, påbegynde og/eller 
fortsætte fremstillingen eller importen af et 
stof, indtil agenturet angiver andet i 
henhold til artikel 18, stk. 2, inden tre uger 
efter registreringsdatoen.

Begrundelse

I henhold til afsnit 2 skal enhver fremstilling standses indtil nærmere meddelelse. Det vil 
forstyrre markedet og virksomhedernes forretningspolitikker. Produktionslinjerne skal kunne 
fortsætte, indtil agenturet angiver andet. Fjernelse fra markedet eller til bestemte anvendelser 
ville påvirke et stort antal præparater og produktionsopskrifter, hvilket kræver en langvarig 
omformulerings- og valideringsindsats. Det er derfor nødvendigt, at downstream-brugerne 
får tid til at omformulere og validere nye opskrifter. Det kan kun opnås, hvis leverandørerne 
tildeles en vis respit inden fristen for udfasningen af stoffet. 

Ændringsforslag 94
Artikel 19, stk. 1, afsnit 3 a (nyt)

For indfasningsstoffer, der ikke registreres, 
herunder til en bestemt anvendelse, har 
den pågældende producent eller importør 
36 måneder til at udfase stoffet fra 
markedet, herunder til den specifikke 
anvendelse, efter de tidsfrister, der er anført 
i artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 19, stk. 1, andet afsnit.

Ændringsforslag 95
Artikel 20, stk. 1, litra c
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c) betydelige ændringer i de årlige eller 
samlede mængder, der fremstilles eller 
importeres af vedkommende

udgår

Begrundelse

Konsekvent sletning af alle mængdebaserede krav.

Ændringsforslag 96
Artikel 20, stk. 1, litra d

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 97
Artikel 20, stk. 2

2. I tilfælde omfattet af artikel 10 eller 17, 
fremsender hver registrant separat de i stk. 
1, litra c), angivne oplysninger.

udgår

Begrundelse

Konsekvent sletning af alle mængdebaserede krav.

Ændringsforslag 98
Kapitel 6, overskrift

Overgangsbestemmelser for
indfasningsstoffer og anmeldte stoffer

udgår

Ændringsforslag 99
Afsnit II a (nyt)
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OVERGANGSORDNINGER FOR 
REGISTRERING AF STOFFER

Begrundelse

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

Ændringsforslag 100
Kapitel 1 (nyt)

PRINCIPPER

Ændringsforslag 101
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a

Anvendelsesområde for 
overgangsordningerne

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

Ændringsforslag 102
Artikel 21, stk. 1

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

1. Artikel 19 finder i en periode på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstofferne på
bearbejdningsliste 1 (artikel 22e).
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(a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse

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

Ændringsforslag 103
Artikel 21, stk. 2

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

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

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

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

Ændringsforslag 105
Artikel 21, stk. 3
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3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

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

Ændringsforslag 106
Artikel 21, stk. 3 a (nyt)

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

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

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

Ændringsforslag 108
Artikel 21, stk. 3 c (nyt)
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3c. Stk. 3b finder ikke anvendelse på på
stedet isolerede mellemprodukter og 
transporterede isolerede mellemprodukter.

Ændringsforslag 109
Artikel 21, stk. 3 d (nyt)

3d. Til indfasning af systemet med at styre 
stoffer i artikler, jf. artikel 6 og artikel 54, 
litra a) - f), bør der indføres sektorspecifik 
vejledning som et frivilligt redskab seks år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

For at opnå et funktionelt system til at styre anvendelsen af kemikalier i produkternes 
forsyningskæde er det nødvendigt at benytte en tilgang med tre faser. Det vil sikre en blød 
overgang for bl.a. de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 110
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 
anses for en registrering og vurdering for så
vidt angår afsnit II og VI, og agenturet 
tildeler et registreringsnummer senest et år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

En vurdering foretaget i overensstemmelse 
med forordning (EØF) nr. 793/931 eller en 
tilsvarende internationalt anerkendt 
procedure før denne forordnings 
ikrafttrædelse anses for en registrering og 
vurdering, for så vidt angår dette afsnit. 
Agenturet tildeler et registreringsnummer 
senest et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

______________________
1 EFT L 84 af 5.4.1993, s.1.

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

Ændringsforslag 111
Artikel 22, stk. 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 112
Kapitel 1 a, overskrift (ny)

PRÆREGISTRERING

Ændringsforslag 113
Artikel 22 a, overskrift (ny)

Artikel 22a
Pligt til at anmelde stoffer til stofregistret

Begrundelse

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

Ændringsforslag 114
Artikel 22 a, stk. 1 (nyt)

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, meddeler enhver producent 
eller importør, der fremstiller eller 
importerer et stof alene eller i et præparat, 
senest 1 år og 6 måneder efter 
forordningens ikrafttrædelse agenturet de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 2, med 
henblik på optagelse i stofregistret.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 115
Artikel 22 a, stk. 2 (nyt)

2. Følgende oplysninger skal meddeles i det 
format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108:

a) producentens eller importørens navn og 
adresse samt angivelse af en kontaktperson
b) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
der er givet tilladelse til, at producentens 
eller importørens navn og adresse 
offentliggøres (jf. artikel 22b, stk. 2)

c) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
CAS-nummer, hvis et sådant foreligger

d) en angivelse af de toksikologiske eller 
økotoksikologiske "endpoints", for hvilke 
producenten eller importøren råder over 
relevante undersøgelser hidrørende fra 
egne forsøg med hvirveldyr



AD\576536DA.doc 51/113 PE 357.691v03-00

DA

e) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
stoffet udelukkende anvendes som et på
stedet isoleret mellemprodukt eller som et 
transporteret isoleret mellemprodukt

f) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
producenten eller importøren er villig til at 
indgå i et konsortium, jf. artikel 10.

Ændringsforslag 116
Artikel 22 a, stk. 3 (nyt)

3. Hvis fristen i stk. 1 er udløbet, kan 
agenturet efter en anmodning indgivet 
inden for en frist for efterfølgende 
anmeldelse på yderligere 6 måneder i 
begrundede tilfælde give tilladelse til 
efterfølgende anmeldelse til stofregistret 
efter stk. 2. Også i forbindelse med 
efterfølgende anmeldelse gælder fristen for 
meddelelse af basisoplysninger i artikel 
22c. Afviser agenturet en efterfølgende 
anmeldelse, kan der gøres indsigelse mod 
denne afgørelse efter bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

Ændringsforslag 117
Artikel 22 a, stk. 4 (nyt)

4. Agenturet tildeler anmeldelsen til 
stofregistret efter artikel 22a et nummer 
(præregistreringsnummer) og registrerer 
datoen for modtagelsen af anmeldelsen.
Agenturet underretter straks den 
pågældende producent eller importør om 
præregistreringsnummeret og 
modtagelsesdatoen. Agenturet gør i den 
forbindelse producenten eller importøren 
opmærksom på anmeldelsesforpligtelserne 
efter artikel 22c og konsekvenserne af 
manglende overholdelse eller 
misligholdelse af disse forpligtelser.
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Præregistreringsnummeret fungerer som 
bevis på den midlertidige ret til at fremstille 
eller importere stoffet, jf. artikel 21.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 118
Artikel 22 a, stk. 5 (nyt)

5. Stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på
på stedet isolerede mellemprodukter og 
transporterede isolerede mellemprodukter, 
og agenturet tildeler anmeldelsen til 
stofregistret et registreringsnummer, jf. 
artikel 18, stk. 1.

Ændringsforslag 119
Artikel 22 a, stk. 6 (nyt)

6. Downstream-brugere giver senest 1 år 
efter offentliggørelsen af stofregistret, jf.
artikel 22b, stk. 2, agenturet meddelelse om 
undersøgelser hidrørende fra egne forsøg 
med hvirveldyr vedrørende toksikologiske 
eller økotoksikologiske "endpoints". 
Agenturet foretager en tilføjelse i 
stofregistret og offentliggør denne tilføjelse 
30 dage efter udløbet af fristen i stk. 5.

Ændringsforslag 120
Artikel 22 b (ny)

Artikel 22b

Stofregister
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 121
Artikel 22 b, stk. 1 (nyt)

1. Agenturet fører et stofregister med de 
oplysninger, der er nævnt i artikel 22a.

Ændringsforslag 122
Artikel 22 b, stk. 2 (nyt)

2. Agenturet offentliggør i dette stofregister 
1 måned efter udløbet af anmeldelsesfristen 
i artikel 22a, stk. 1, alle anmeldte stoffer 
med:

Ændringsforslag 123
Artikel 22 b, stk. 2, litra a (nyt)

a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
CAS-nummer, hvis et sådant foreligger

Ændringsforslag 124
Artikel 22 b, stk. 2, litra b (nyt)

b) producentens eller importørens navn og 
adresse, hvis det er relevant, og såfremt der 
er givet tilladelse hertil, jf. artikel 22a, stk. 
2, litra b)
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Ændringsforslag 125
Artikel 22 b, stk. 2, litra c (nyt)

c) angivelse af, for hvilket toksikologisk 
eller økotoksikologisk "endpoint" der 
foreligger undersøgelser hidrørende fra 
forsøg med hvirveldyr.

Ændringsforslag 126
Artikel 22 b, stk. 3 (nyt)

3. Agenturet offentliggør de i stk. 2 
omhandlede oplysninger fra efterfølgende 
anmeldelser, jf. artikel 22a, stk. 3, senest 1 
måned efter udløbet af fristen for 
efterfølgende anmeldelser.

Ændringsforslag 127
Artikel 22 c, overskrift (ny)

Artikel 22c

Basisoplysninger

Ændringsforslag 128
Artikel 22 c, stk. 1 (nyt)

1. Enhver producent eller importør af 
stoffer, der er optaget i stofregistret, giver 
senest 3 år og 6 måneder efter 
offentliggørelsen af stofregistret, jf. artikel 
22b, stk. 2, agenturet basisoplysninger, jf. 
stk. 2, om hvert enkelt stof. Første punktum 
finder ikke anvendelse på stofferne på
bearbejdningsliste 1 (artikel 22e).
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Ændringsforslag 129
Artikel 22 c, stk. 2 (nyt)

2. Følgende oplysninger skal meddeles som 
basisoplysninger i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 
108:

Ændringsforslag 130
Artikel 22 c, stk. 2, litra a (nyt) 

a) oplysninger om stofegenskaber, jf. bilag 
V

Ændringsforslag 131
Artikel 22 c, stk. 2, litra b (nyt) 

b) klassifikation og mærkning, såfremt det 
er foretaget

Ændringsforslag 132
Artikel 22 c, stk. 2, litra c (nyt) 

c) oplysninger om anvendelseskategorier

Ændringsforslag 133
Artikel 22 c, stk. 2, litra d (nyt)

d) oplysninger om eksponering

Ændringsforslag 134
Artikel 22 c, stk. 2, litra e (nyt) 
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e) klassificering på bearbejdningsliste 2, jf. 
artikel 22f, stk. 1, litra b), såfremt det er 
nødvendigt.

Ændringsforslag 135
Artikel 22 c, stk. 3 (nyt)

3. Er fristen i stk. 1 udløbet, kan agenturet 
efter en anmodning indgivet inden for en 
frist for efterfølgende anmeldelse på
yderligere 6 måneder i begrundede tilfælde 
give tilladelse til efterfølgende meddelelse 
af basisoplysninger efter stk. 2 samt 
oplysninger efter artikel 22a, stk. 2, for et 
stof, der er opført i stofregistret. I sådanne 
tilfælde tildeler agenturet den 
producent/importør, der efterfølgende 
meddeler de ovennævnte oplysninger, et 
præregistreringsnummer.

Ændringsforslag 136
Artikel 22 c, stk. 4 (nyt)

4. Med undtagelse af monomerer, der 
anvendes som på stedet isolerede 
mellemprodukter eller transporterede 
isolerede mellemprodukter, finder stk. 1-5 
ikke anvendelse på på stedet isolerede 
mellemprodukter og transporterede 
isolerede mellemprodukter. Producenterne 
eller importørerne af sådanne stoffer 
fremskaffer dog de i stk. 2, litra a), nævnte 
oplysninger om stoffernes egenskaber, jf. 
bilag V, med undtagelse af oplysningerne 
om sensibilisering; disse oplysninger stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
ansvarlige myndigheder som led i den 
officielle kontrol (art.122) og for agenturet.
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Ændringsforslag 137
Artikel 22 c, stk. 5 (nyt)

5. Artikel 10 og artikel 18, stk. 2, første og 
tredje punktum ff., stk. 3 og 4, finder 
tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag 138
Kapitel 3, overskrift (ny)

PRIORITERING MED HENBLIK PÅ
REGISTRERING UNDER 
OVERGANGSPERIODEN

Ændringsforslag 139
Artikel 22 e (ny)

Artikel 22e 
Stoffer på bearbejdningsliste 1

1. Stoffer på bearbejdningsliste 1 
registreres senest 5 år efter forordningens 
ikrafttrædelse.

2. Offentliggørelsen af bearbejdningsliste 1 
og eventuelle tilføjelser eller ændringer 
hertil finder i medfør af artikel 22b, stk. 2, 
litra (d), sted sammen med 
offentliggørelsen af stofregistret.

Ændringsforslag 140
Artikel 22 f (nyt)

Artikel 22f 
Stoffer på bearbejdningsliste 2-4

1. Stoffer på bearbejdningsliste 2 
registreres senest 7 år efter forordningens 
ikrafttrædelse.
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2. Stoffer på bearbejdningsliste 3 
registreres senest 9 år efter forordningens 
ikrafttrædelse.

3. Stoffer på bearbejdningsliste 4 
registreres senest 11 år efter forordningens 
ikrafttrædelse.
4. Agenturet offentliggør bearbejdningsliste 
2-4 senest 1 måned efter udløbet af den 
frist for meddelelse af basisoplysninger, der 
er nævnt i artikel 22c, stk. 1. Hvis en 
godkendt efterfølgende meddelelse af 
basisoplysninger (artikel 22c, stk. 3) 
resulterer i en tilføjelse til eller ændring af 
bearbejdningslisterne, jf. artikel 22d, stk. 2, 
andet punktum, og artikel 22d, stk. 3, 
offentliggør agenturet sådanne tilføjelser 
eller ændringer senest 1 måned efter 
udløbet af den frist for efterfølgende 
anmeldelser, der er nævnt i artikel 22c, stk. 
3.

Ændringsforslag 141
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 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.

5. Den eller de tidligere registranter har en 
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 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 den andel af omkostningerne, 
der er beregnet i henhold til stk. 8a.

Ændringsforslag 142
Artikel 25, stk. 6
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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 den andel af 
omkostningerne, der er beregnet i henhold 
til stk. 8a, fra den potentielle registrant, og
dette krav har retskraft ved de nationale 
domstole.

Ændringsforslag 143
Artikel 25, stk. 8 a (nyt)

8a. Agenturet åbner en løbende konto for 
hver registrant. Omkostningerne ved den 
første registrering kontrolleres af 
agenturet. En kommende registrant, der 
deler eller nyder godt af den oprindelige 
registrering, skal betale et beløb svarende 
til andelen af de oprindelige omkostninger, 
hvilket betyder, at hver registrant, der 
deltager, sænker sine egne 
registreringsomkostninger og samtidig 
omkostningerne for de parter, der allerede 
er registreret. De parter, der allerede er 
registreret, modtager godtgørelse 
(krediteres) svarende til deres andel af den 
omkostningsreduktion, der følger af den 
nye registrants deltagelse.

Or. en

Begrundelse

Det vil sikre, at hver registrant er interesseret i så hurtigt som muligt at dele registreringen 
med så mange parter som muligt med henblik på at mindske den pågældendes finansielle 
byrde. 
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Ændringsforslag 144
Artikel 26

Forpligtelse til præregistrering af 
indfasningsstoffer

udgår

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

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

(c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

(e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.
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2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal indsendes senest 18 måneder inden:
(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

3. Registranter, der ikke indsender de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.

4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere 
kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det 
format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108.
5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger 
om det pågældende stof i henhold til stk. 1 
til 4, adgang til data om de enkelte stoffer. 
De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne har også adgang til disse 
data.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 145
Artikel 27, stk. 1
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1. Alle producenter og importører, der har 
indsendt oplysninger til agenturet i henhold 
til artikel 26 for samme indfasningsstof, 
deltager i et forum til udveksling af 
oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum).

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

Begrundelse

Downstream-brugere bør have adgang til SIEF med henblik på at dele data om farer og 
eksponering. Konsekvens af, at artikel 26 udgår. Oplysningerne skal nu meddeles til 
stofregistret i henhold til artikel 22a.

Ændringsforslag 146
Artikel 28, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 147
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Artikel 28, stk. 2

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

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

Ændringsforslag 148
Artikel 28 a (ny)

Artikel 28a 
Ansvar og retsbeskyttelse

1. Medmindre andet er fastsat, har 
agenturet ansvaret for afgørelser, der hører 
under dette afsnit.
2. Der kan i henhold til bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89 gøres indsigelse mod 
agenturets afgørelser, der hører under dette 
afsnit.

Begrundelse

For at skabe klarhed bør det udtrykkelig nævnes, at agenturet er ansvarligt for hele afsnit III.
I stedet for en detaljeret opremsning bør retten til at gøre indsigelse fastslås generelt på dette 
sted.

Ændringsforslag 149
Artikel 29, stk. 1 a (nyt)
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1a. Dette gælder ikke for stoffer og 
præparater, som markedsføres i mængder 
på under 1 kg pr. år eller i form af 
enkeltleverancer med henblik på
videnskabelig forskning og udvikling.

Begrundelse

Det er ude af proportion, hvis der skal udarbejdes et sikkerhedsdatablad for helt små
mængder eller for en enkelt leverance.

Ændringsforslag 150
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

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

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
anvendelses- og eksponeringskategorier 
med en beskrivelse af 
eksponeringsscenarierne i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet eller stilles til rådighed 
for elektronisk konsultation.

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, 
PNEC) og betingelser for anvendelse i forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden i deres egne risikovurderinger og i oprettelsen af sikkerhedsdatablade til de 
efterfølgende aktører i forsyningskæden.

Ændringsforslag 151
Artikel 29, stk. 7

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

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

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

Ændringsforslag 152
Artikel 29, stk. 8, indledning

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for den 
første leverance af et stof efter denne 
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 der ikke 
allerede før forordningens ikrafttrædelse 
var stillet et sikkerhedsdatablad udarbejdet 
efter bestemmelserne i artikel 29, stk. 6, til 
rådighed. Leverandørerne ajourfører det 
straks i følgende tilfælde:

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 29, stk. 7. 

Ændringsforslag 153
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 ikke rimeligt, at registreringsnummeret skal anføres på sikkerhedsdatabladet for 
stoffer i præparater, som ikke er klassificeret som farlige, mens der kun skal angives 
registreringsnummer for de farlige og ikke for de ufarlige indholdsstoffer, når der er tale om 
farlige præparater med et sikkerhedsdatablad.

Ændringsforslag 154
Artikel 30 a (ny)

Artikel 30a
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Forpligtelse til at videregive oplysninger 
om stoffer i artikler

1. En upstream-aktør i forsyningskæden, 
som i en artikel anvender et stof, der alene 
eller i et præparat opfylder kriterierne for 
godkendelse i henhold til artikel 54, litra a) - 
f), og/eller for klassificering i henhold til 
direktiv 67/548, fremlægger efter 
anmodning fra en aktør længere nede i 
forsyningskæden oplysninger om, at stoffet 
er til stede i artiklen.

2. Kommissionen fastlægger de former, 
hvorunder de oplysninger, der er 
omhandlet i denne artikel, skal leveres, jf. 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

3. En producent eller importør af en artikel 
fremlægger følgende oplysninger for en 
forbruger, hvis forbrugeren anmoder 
derom: 

a) om artiklen indeholder stoffer, der 
opfylder kriterierne for godkendelse i 
henhold til artikel 54 

b) hvis det er tilfældet, hvilke af disse 
stoffer der er indeholdt i artiklen.

Begrundelse

Reach foreskriver en informationsstrøm i forsyningskæden fra producenten til downstream-
brugerne af kemikalier. Denne informationsstrøm standser, når et kemikalie integreres i en 
artikel. Dette ændringsforslag sikrer, at aktører længere nede i forsyningskæden for artikler 
modtager oplysninger, hvilket vil bidrage til mulighederne for at opnå bedre risikostyring af 
anvendelsen af kemikalier i artikler. Disse oplysninger er endvidere nødvendige for, at 
producenter/brugere af artikler kan overholde andre fællesskabsbestemmelser (f.eks. 
direktivet om produktsikkerhed, legetøjsdirektivet) og viderebringe sådanne oplysninger til 
forbrugerne.

Ændringsforslag 155
Artikel 34, stk. 2
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2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse med 
det formål at gøre denne anvendelse til en 
identificeret anvendelse. Når han gør dette, 
skal han levere tilstrækkelige oplysninger til 
at sætte sin leverandør i stand til at 
udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse eller 
om anvendelses- og eksponeringskategorier 
med det formål at gøre disse anvendelser til 
identificerede anvendelser, jf. artikel 3, nr. 
25, og artikel 3, nr. 30. Når han gør dette, 
skal han levere tilstrækkelige oplysninger til 
at sætte sin leverandør i stand til at tage 
hensyn hertil i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

Begrundelse

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

En downstream-bruger skal kunne angive en eller flere anvendelses- og 
eksponeringskategorier over for sin leverandør. Anvendelses- og eksponeringskategorier skal 
danne grundlaget for oplysningerne i forsyningskæden. Anvendelses- og 
eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling af oplysninger 
om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, PNEC) og 
betingelser for anvendelse i forsyningskæden. De støtter aktørerne i forsyningskæden i deres 
egne risikovurderinger og i oprettelsen af sikkerhedsdatablade til de efterfølgende aktører i 
forsyningskæden.

Ændringsforslag 156
Artikel 34, stk. 3
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3. For så vidt angår registrerede stoffer skal 
producenten eller importøren opfylde den i 
artikel 13 fastlagte forpligtelse, enten før han 
næste gang leverer stoffet til den downstream-
bruger, der fremsætter anmodningen, hvis 
anmodningen blev fremsat mindst én måned 
før leveringen, eller inden for en måned efter 
anmodningen, afhængig af hvilket tidspunkt 
er det seneste. For så vidt angår 
indfasningsstoffer skal producenten eller 
importøren efterkomme en sådan anmodning 
og opfylde forpligtelserne fastsat i artikel 13 
før udløbet af den relevante frist i artikel 21, 
under forudsætning af at downstream-
brugeren fremsætter anmodningen mindst 12 
måneder før udløbet af den pågældende frist.

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

Ændringsforslag 157
Artikel 34, stk. 4

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

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

Begrundelse

Downstream-brugere, og især SMV'er, bør ikke være forpligtet til at udarbejde en kemisk 
sikkerhedsrapport for enhver anvendelse, der afviger fra leverandørens anvendelse, men kun 
for anvendelser, der falder uden for anvendelses- og eksponeringskategorierne.

Ændringsforslag 158
Artikel 35, stk. 1
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1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 
dette eksponeringsscenario.

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

Ændringsforslag 159
Artikel 35, stk. 2, litra e

e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne

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

Ændringsforslag 160
Artikel 38, stk. 1

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

1. For så vidt angår artikel 39 til 46 er den 
kompetente myndighed agenturet. En række 
procedurer kan dog i henhold til reglerne 
uddelegeres til de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne.

Begrundelse

For at skabe ensartede spilleregler skal agenturet have et bredere mandat og mere ansvar. 
Agenturet bør derfor være ansvarligt for vurderingen på fællesskabsplan med bistand og 
rådgivning fra myndighederne i medlemsstaterne og medlemsstatsudvalget, som er det 
tekniske rådgivende organ i Reach-systemet. Det er vigtigt, at der skabes ensartede 
spilleregler mellem myndighederne i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 161
Artikel 38, stk. 1 a (nyt)
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1a. For så vidt angår artikel 39 til 43 kan 
medlemsstatsudvalget, jf. artikel 72, litra 
e), anmodes om en udtalelse.

Begrundelse

Agenturet skal arbejde under vejledning af og i samarbejde med myndighederne i 
medlemsstaterne, men skal bære det fulde ansvar for alle de afgørelser, der træffes. 

Ændringsforslag 162
Artikel 38, stk. 2

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

udgår

Ændringsforslag 163
Artikel 39

Gennemgang af forslag til forsøg udgår

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

2. På grundlag af behandlingen i henhold 
til stk. 1 udarbejder den kompetente 
myndighed et udkast til en af følgende 
afgørelser og træffer denne afgørelse efter 
proceduren i artikel 48 og 49:
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a) en afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne eller 
downstream-brugeren/downstream-
brugerne at udføre det foreslåede forsøg og 
fastsætter en frist for indsendelse af et 
resumé af forsøgsresultaterne, eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, hvis dette er 
påkrævet i henhold til bilag I

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

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 164
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. Agenturet kan gennemgå enhver 
registrering for at kontrollere et enkelt eller 
begge af de følgende forhold:

Ændringsforslag 165
Artikel 40, stk. 1, litra a

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

(a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de 
tekniske dossierer, der er indsendt i henhold 
til artikel 9, 12 og 13, er i overensstemmelse 
med kravene i disse artikler og de dertil 
knyttede bilag
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Ændringsforslag 166
Artikel 40, stk. 1, litra b

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

udgår

Begrundelse

Agenturet skal have mulighed for at gennemgå al indgivet dokumentation.

Ændringsforslag 167
Artikel 40, stk. 2

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

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

Ændringsforslag 168
Artikel 41, stk. 1
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1. Den kompetente myndighed gennemgår 
alle oplysninger indsendt som følge af en 
afgørelse truffet i henhold til artikel 39 eller 
40, og udarbejder om nødvendigt udkast til 
enhver passende afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 39 eller 40.

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

Ændringsforslag 169
Artikel 41, stk. 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 170
Artikel 42

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

udgår
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2. Den kompetente myndighed udarbejder 
et udkast til afgørelse i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2, inden for en frist på
120 dage fra modtagelsen fra agenturet af 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger med et forslag til 
forsøg.
3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder den kompetente myndighed 
udkast til afgørelser i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2:

a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII og VIII

b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene

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

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

Begrundelse

Alle de oplysninger, der er relevante for sikker anvendelse, indgives allerede i forbindelse 
med registreringen. Den ansvarlige myndigheds opgave med at behandle forslagene og 
underrette agenturet herom bortfalder derfor.

Ændringsforslag 171
Artikel 43, stk. 1
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1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af en registrering i 
henhold til artikel 40, underretter agenturet 
herom.

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 172
Artikel 43, stk. 2

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

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

Ændringsforslag 173
Artikel 43, stk. 3

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

udgår

Ændringsforslag 174
Artikel 43 a
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For at tilvejebringe en harmoniseret
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 
Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om 
kriterierne for prioritering af stoffer til 
yderligere vurdering. Medlemsstaterne 
anvender disse kriterier ved udarbejdelse af 
deres rullende planer.

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

Begrundelse

Agenturet skal råde over kriterier til begrundelse af en afgørelse om en yderligere vurdering, 
og disse kriterier skal være gennemsigtige.

Ændringsforslag 175
Artikel 43 a bis, stk. 1

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

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

Er afgørelsen positiv, optager agenturet for 
så vidt angår målsætningerne i artikel 44-
46 det pågældende stof i en rullende plan. 
Denne plan prioriteres i lyset af den 
eksisterende risiko.
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a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller 
et eller flere af dets omdannelsesprodukter 
har problematiske egenskaber eller er 
persistente og tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 176
Artikel 43 a 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. Den i stk. 1 nævnte rullende 
fællesskabsplan omfatter en periode på 3 år, 
den ajourføres hvert år, og den angiver de 
stoffer, som hver medlemsstat bliver 
anmodet om at vurdere hvert enkelt år.
Agenturet fremsender den rullende 
fællesskabsplan til medlemsstaternes 
myndigheder 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.

Begrundelse

Agenturet bør være ansvarligt for udformningen af de rullende fællesskabsplaner for 
vurderinger af stoffer. De faktiske vurderinger vil efterfølgende blive distribueret til de 
nationale myndigheder på grundlag af knowhow. Det vil sikre bedst mulig anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 177
Artikel 43 a bis, stk. 3
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3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende plan, eller en 
anden medlemsstat ikke har udtrykt 
interesse, vedtager medlemsstaten den 
pågældende rullende plan. Den kompetente 
myndighed er den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, som har optaget stoffet i 
dens endelige rullende plan.

3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende fællesskabsplan, 
betragtes denne rullende plan som 
vedtaget. Den kompetente myndighed er den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
som af agenturet har fået til opgave at 
udføre vurderingen af stoffet i henhold til 
den endelige rullende fællesskabsplan.

Begrundelse

Når den rullende fællesskabsplan for vurdering af stoffer er fastlagt, vil agenturet fordele 
vurderingerne af stoffer til medlemsstaternes myndigheder på grundlag af knowhow.

Ændringsforslag 178
Artikel 43 a bis, stk. 4

4. I tilfælde, hvor to eller flere medlemsstater 
har optaget det samme stof i deres udkast til 
rullende planer, eller, efter indsendelse af 
de rullende planer, har udtrykt interesse for 
at vurdere det samme stof, bestemmes den 
kompetente myndighed med hensyn til artikel 
44, 45 og 46 i henhold til den procedure, der 
er fastlagt i andet, tredje og fjerde afsnit.

4. I tilfælde, hvor to eller flere medlemsstater 
har udtrykt interesse for at vurdere det 
samme stof, bestemmes den kompetente 
myndighed med hensyn til artikel 44, 45 og 
46 i henhold til den procedure, der er fastlagt 
i andet, tredje og fjerde afsnit.

Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken myndighed, 
der skal være den kompetente myndighed, 
under hensyntagen til princippet om, at 
fordelingen af stoffer på medlemsstater skal 
afspejle deres andel af Fællesskabets 
samlede bruttonationalprodukt. Hvor det er 
muligt, gives der prioritet til medlemsstater, 
der allerede har foretaget dossier-
vurderinger af det pågældende stof i 
henhold til artikel 39 til 43.

Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken myndighed, 
der skal være den kompetente myndighed, 
under hensyntagen til princippet om, at 
fordelingen af stoffer på medlemsstater skal 
afspejle deres tekniske kapacitet til at 
udvikle den rullende fællesskabsplan og en 
ligelig fordeling blandt medlemsstaterne af 
de muligheder for teknisk 
kapacitetsopbygning, der følger af Reach-
direktivet.
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Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed, vedtager de berørte 
medlemsstater deres endelige rullende 
planer i overensstemmelse hermed. Den 
kompetente myndighed er den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som har 
optaget stoffet i dens endelige rullende 
plan.

Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed, vedtager agenturet den 
endelige rullende fællesskabsplan i 
overensstemmelse hermed.

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, fremsender agenturet de 
modstridende holdninger til Kommissionen, 
som afgør hvilken myndighed, der skal være 
den kompetente myndighed, i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3, og 
medlemsstaterne vedtager deres endelige 
rullende planer i overensstemmelse hermed.

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, fremsender agenturet de 
modstridende holdninger til Kommissionen, 
som afgør hvilken myndighed, der skal være 
den kompetente myndighed, i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3, og agenturet 
vedtager den endelige rullende 
fællesskabsplan i overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring, idet agenturet tildeles ansvaret for at udforme den 
rullende fællesskabsplan.

Ændringsforslag 179
Artikel 43 a bis, stk. 5

5. Så snart de kompetente myndigheder er 
fastlagt, offentliggør agenturet de endelige 
rullende planer på dets websted.

udgår

Ændringsforslag 180
Artikel 43 a bis, stk. 6
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6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 til 4, 
vurderer alle stoffer i dens rullende plan i 
overensstemmelse med dette kapitel.

6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 3 og 4, 
vurderer alle stoffer, den er blevet tildelt, i 
overensstemmelse med dette kapitel.

Ændringsforslag 181
Artikel 44, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 182
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.

Ændringsforslag 183
Artikel 45, stk. 1
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1. Den kompetente myndighed baserer sin 
vurdering af et stof på eventuelt tidligere 
vurderinger i henhold til dette afsnit. Ethvert 
udkast til afgørelse, der kræver yderligere 
oplysninger i henhold til artikel 44, kan kun 
begrundes med ændrede forhold eller 
erhvervet viden.

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

Ændringsforslag 184
Artikel 45, stk. 2

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 185
Artikel 46, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 186
Artikel 46, stk. 2
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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 
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.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 187
Artikel 47

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

Agenturet kan, også efter anmodning fra
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, på hvis område "stedet" er 
beliggende, for mellemprodukter kræve 
oplysninger, der i henhold til artikel 16 
holdes til disposition i virksomhederne. 
Agenturet kan vurdere disse oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 40.

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

(b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende 
foranstaltninger for at gribe ind over for de 
risici, der er påvist i forbindelse med det 
pågældende sted.
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Den procedure, der er fastsat i første afsnit, 
må kun iværksættes af den deri nævnte 
kompetente myndighed.

Begrundelse

Agenturet kan af egen drift og ligeledes efter begrundet anmodning fra den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat også kontrollere mellemprodukter.

Ændringsforslag 188
Artikel 48, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 189
Artikel 48, stk. 2

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

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

Ofte indstilles produktion eller import kun midlertidigt. Det ville være uhensigtsmæssigt, om 
registreringen automatisk mistede sin gyldighed. Efter 2. punktum bør registreringen være 
gyldig i en overgangsperiode på tre år, således at registranten har mulighed for at overdrage 
sine rettigheder til tredjemand (jf. artikel 6b, stk.1). 

Ændringsforslag 190
Artikel 48, stk. 3

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 191
Artikel 48, stk. 4, litra a

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

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

Ændringsforslag 192
Artikel 49, stk. 1
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1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters
kompetente myndigheder.

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

Begrundelse

Overensstemmelse med artikel 43a bis, stk. 1.

Ændringsforslag 193
Artikel 49, stk. 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 194
Artikel 49, stk. 4
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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 gennemgår forslaget 
og træffer en afgørelse inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. 

Begrundelse

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

Ændringsforslag 195
Artikel 49, stk. 5

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

udgår

Ændringsforslag 196
Artikel 49, stk. 6

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

udgår

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 
81, stk. 8, inden for en periode på 60 dage 
efter forelæggelsen. Agenturet fremsender 
denne udtalelse til Kommissionen.
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Ændringsforslag 197
Artikel 49, stk. 7

7. Inden 60 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen udarbejder Kommissionen et 
udkast til en afgørelse, der skal træffes i 
overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 2, nævnte procedure.

udgår

Ændringsforslag 198
Artikel 50

Omkostningsdeling ved forsøg hvori indgår 
hvirveldyr, uden aftale mellem registranterne

Omkostningsdeling ved forsøg hvori indgår 
hvirveldyr, uden aftale mellem registranterne

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 ligeligt til omkostningerne til den 
pågældende undersøgelse.

2. I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, 
leverer den registrant eller downstream-
bruger, der udfører forsøget, alle de andre 
berørte parter en kopi af forsøget. 
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3. Den person, der udfører og indsender 
undersøgelsen, kan i den forbindelse gøre 
et krav gældende over for de andre. De 
andre har krav på en kopi af 
undersøgelsen. Enhver berørt person kan 
fremsætte et krav for at forhindre en anden 
person i at fremstille, importere eller 
markedsføre stoffet, hvis den anden person 
enten ikke betaler sin del af 
omkostningerne eller ikke stiller sikkerhed 
for det pågældende beløb eller ikke 
udleverer en kopi af den gennemførte 
undersøgelse. Alle krav skal kunne gøres 
gældende ved de nationale domstole. 
Enhver person kan vælge at forelægge sit 
krav om godtgørelse for en voldgiftsinstans 
og acceptere denne instans afgørelse.

Ændringsforslag 199
Artikel 51, stk. 1

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

Rapporteringspligt

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 
agenturet med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 200
Artikel 53, stk. 1, litra a
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a) stoffets anvendelse/anvendelser alene, i et 
præparat eller inkorporeret i en artikel, som
stoffet markedsføres til eller som han selv 
anvender stoffet til, er blevet godkendt i 
henhold til artikel 57 til 61 eller

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

Ændringsforslag 201
Artikel 53, stk. 1, litra b

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

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

Ændringsforslag 202
Artikel 53, stk. 1, litra e

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

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

Ændringsforslag 203
Artikel 53, stk. 4

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

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

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

Ændringsforslag 204
Artikel 53, stk. 5, litra a, b, c, d, e og f

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

udgår

(b) anvendelser i biocidholdige produkter, 
som falder ind under direktiv 98/8/EF

(c) anvendelser som human- og 
veterinærmedicinske lægemidler, som 
falder ind under forordning (EØF) nr. 
2309/93 og direktiv 2001/82/EF og 
2001/83/EF

(d) anvendelser som tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
direktiv 89/107/EØF
(e) anvendelser som tilsætningsstoffer til 
foderstoffer, som falder ind under direktiv 
70/524/EØF

(f) anvendelser som aromastoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
afgørelse 1999/217/EF

Begrundelse

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

Ændringsforslag 205
Artikel 53, stk. 5, litra i a (nyt)

(ia) ikke-registreringspligtige stoffer
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 206
Artikel 53, stk. 5, litra i b (nyt)

(ib) anvendelser af metaller bl.a. som 
legeringer i overensstemmelse med 
undtagelsen fra etikettering i henhold til 
direktiv 67/548/EØF1, bilag VI, nr. 8.3 og 
nr. 9.3.

1. EFT L 196 af 16.8.1967, s.1. 

Begrundelse

De mangfoldige anvendelser af metaller navnlig i form af legeringer (der er ca. 30 000 
legeringer i kommerciel produktion) kan medføre, at godkendelsesprocessen oversvømmes, 
medmindre der indføres et forenklet system. Som polymerer udgør de fleste metaller og 
legeringer i massiv form "en begrænset risiko på grund af deres art". De bør derfor normalt 
vurderes i en forenklet procedure, medmindre der er tegn på potentielle risici, som begrunder 
en mere indgående evaluering af specifikke eksponeringsscenarier.

Ændringsforslag 207
Artikel 53, stk. 7 a (nyt)

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

Begrundelse

I det nye stk. 7a, der foreslås indføjet i artikel 53, præciseres det, at afgørelser, der allerede 
er truffet af Rådet og Parlamentet i henhold til direktiv 76/769/EØF, eller som i fremtiden vil 
blive truffet af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 130 fastsatte procedure 
(komitologi), ikke bør drøftes på ny. 
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Ændringsforslag 208
Artikel 55, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 209
Artikel 55, stk. 1, litra c, nr. i)

i) den eller de datoer fra hvilke 
markedsføringen og anvendelsen af stoffet 
forbydes, medmindre der er udstedt en 
godkendelse, herefter benævnt 
"solnedgangsdatoen"

i) den eller de datoer fra hvilke 
markedsføringen og anvendelsen af stoffet 
forbydes, medmindre der er udstedt en 
godkendelse, herefter benævnt 
"solnedgangsdatoen", idet der tages hensyn 
til anvendelsesspecifikke produktionstider 
og produktcyklusser

Begrundelse

I tidsplanlægningen af begrænsning/godkendelse skal der tages hensyn til 
anvendelsesspecifikke produktionstider og produktcyklusser. Ved nogle anvendelser kan der 
tidligt indføres juridiske begrænsninger for anvendelsen af et stof, mens andre kræver mere 
tid på grund af deres produktionstider og produktcyklusser. For at begrænse omkostningerne 
og optimere fordelene skal beslutningerne tage disse faktorer i betragtning.

Ændringsforslag 210
Artikel 55, stk. 1, litra e
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e) eventuelle anvendelser eller kategorier af 
anvendelser undtaget fra godkendelseskravet 
og eventuelle betingelser for sådanne 
undtagelser.

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

Ændringsforslag 211
Artikel 55, stk. 2, indledning

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

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

Ændringsforslag 212
Artikel 55, stk. 4, litra b

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

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

Ændringsforslag 213
Artikel 57, stk. 3, litra c

c) analysen af alternativer fremsendt af 
ansøgeren i henhold til artikel 59, stk. 5, og 
eventuelle bidrag fra tredjeparter indsendt i 
henhold til artikel 61, stk. 2

c) analysen af alternativer fremsendt af 
ansøgeren i henhold til artikel 59, stk. 5, og 
eventuelle bidrag fra tredjeparter, der 
opfylder de videnskabelige standarder og er
indsendt i henhold til artikel 61, stk. 2

Begrundelse

Resultaterne af costbenefitanalysen "bør" tages i betragtning. Det giver ingen mening at 
foretage en analyse og derefter ignorere resultaterne. Ordet "bør" giver alligevel 
myndighederne frihed til at træffe beslutninger, der går imod resultatet af 
costbenefitanalysen. Bidrag fra tredjemand kan være nyttigt input, hvis de opfylder de 
videnskabelige standarder. I tidsplanlægningen af begrænsning/godkendelse skal der tages 
hensyn til anvendelsesspecifikke produktionstider og produktcyklusser.

Ændringsforslag 214
Artikel 57, stk. 6
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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.
Godkendelser givet i overensstemmelse med 
stk. 3 underlægges normalt fornyet 
vurdering på et senere tidspunkt, idet der 
tages hensyn til anvendelsesspecifikke 
produktionstider og produktcyklusser.

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 3, litra c). Ved nogle anvendelser 
kan der tidligt indføres juridiske begrænsninger for anvendelsen af et stof, mens andre kræver 
mere tid på grund af deres produktionstider og produktcyklusser. For at begrænse 
omkostningerne og optimere fordelene skal beslutningerne tage disse faktorer i betragtning. 
Omkostningshensyn skal spille en rolle, når det fastlægges, i hvilket omfang eksponering skal 
mindskes.

Ændringsforslag 215
Artikel 57, stk. 7, litra c

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

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

Ændringsforslag 216
Artikel 57, stk. 8

8. Uanset eventuelle betingelser for en 
godkendelse sikrer indehaveren af 
godkendelsen, at eksponeringsniveauet 
reduceres så meget som teknisk muligt.

8. Uanset eventuelle betingelser for en 
godkendelse sikrer indehaveren af 
godkendelsen, at eksponeringsniveauet 
reduceres så meget som teknisk muligt til 
rimelige omkostninger .

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 57, stk. 3, litra c), og stk. 6.

Ændringsforslag 217
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Artikel 59, stk. 3

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

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

Ændringsforslag 218
Artikel 59, stk. 4, litra c

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

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

Ændringsforslag 219
Artikel 60, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 220
Artikel 60, stk. 2
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2. Hvis der er udstedt godkendelse for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger ved hjælp af en dataadgangstilladelse 
fra godkendelsens indehaver, henvise til de 
dele af indehaverens ansøgning, der er 
indsendt i overensstemmelse med artikel 59, 
stk. 4, litra d), og stk. 5.

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

Ændringsforslag 221
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 vurdering 
af risiciene for sundhed og/eller miljø som 
følge af anvendelsen/anvendelserne eller 
anvendelses- og eksponeringskategorierne
af stoffet som beskrevet i ansøgningen

Ændringsforslag 222
Artikel 61, stk. 4, litra b

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

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

Ændringsforslag 223
Artikel 62

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

Indehavere af en godkendelse anfører 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet til en godkendt 
anvendelse eller anvendelses- og 
eksponeringskategori.
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Ændringsforslag 224
Artikel 68, stk. 1

1. Inden 12 måneder efter den 
offentliggørelsesdato, der er omhandlet i 
artikel 66, stk. 3, udarbejder udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse en udtalelse om 
de foreslåede begrænsninger på grundlag af 
dets gennemgang af de relevante dele af 
dossieret og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser. Det udarbejder et udkast til 
udtalelse om de foreslåede begrænsninger og 
de relaterede samfundsøkonomiske 
konsekvenser, idet det tager hensyn til 
eventuelle analyser eller oplysninger i 
henhold til artikel 66, stk. 3, litra b).
Agenturet offentliggør straks udkastet til 
udtalelse på dets websted. Agenturet 
opfordrer de berørte parter til at fremsætte 
kommentarer til udkastet til udtalelse inden 
for en frist, der fastsættes af agenturet.

1. Inden 12 måneder efter den 
offentliggørelsesdato, der er omhandlet i 
artikel 66, stk. 3, udarbejder udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse en udtalelse om 
de foreslåede begrænsninger på grundlag af 
dets gennemgang af de relevante dele af 
dossieret og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser. Det udarbejder et udkast til 
udtalelse om de foreslåede begrænsninger og 
de relaterede samfundsøkonomiske 
konsekvenser, idet det tager hensyn til 
eventuelle analyser eller oplysninger i 
henhold til artikel 66, stk. 3, litra b).
Agenturet offentliggør straks udkastet til 
udtalelse på dets websted, idet der tages 
hensyn til anvendelsesspecifikke 
produktionstider og produktcyklusser.
Agenturet opfordrer de berørte parter til at 
fremsætte kommentarer til udkastet til 
udtalelse inden for en frist, der fastsættes af 
agenturet.

Begrundelse

I tidsplanlægningen af begrænsning/godkendelse skal der tages hensyn til 
anvendelsesspecifikke produktionstider og produktcyklusser. Ved nogle anvendelser kan der 
tidligt indføres juridiske begrænsninger for anvendelsen af et stof, mens andre kræver mere 
tid på grund af deres produktionstider og produktcyklusser. For at begrænse omkostningerne 
og optimere fordelene skal beslutningerne tage disse faktorer i betragtning.

Ændringsforslag 225
Artikel 69, stk. 2

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

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

Begrundelse
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Artikel 116 finder også anvendelse i dette tilfælde.

Ændringsforslag 226
Artikel 70, stk. 2

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 130, stk. 3, idet der 
tages hensyn til anvendelsesspecifikke 
produktionstider og produktcyklusser.

Begrundelse

I tidsplanlægningen af begrænsning/godkendelse skal der tages hensyn til 
anvendelsesspecifikke produktionstider og produktcyklusser. Ved nogle anvendelser kan der 
tidligt indføres juridiske begrænsninger for anvendelsen af et stof, mens andre kræver mere 
tid på grund af deres produktionstider og produktcyklusser. For at begrænse omkostningerne 
og optimere fordelene skal beslutningerne tage disse faktorer i betragtning.

Ændringsforslag 227
Artikel 71 a (ny)

Artikel 71a

Agenturets kommissorium

Agenturet er ansvarligt for den 
overordnede forvaltning af Reach-
processen.

Begrundelse

Hvis agenturet får det fulde ansvar for forvaltningen af Reach-processen, forbedres 
gennemførligheden af Reach, og den harmoniserede gennemførelse styrkes i en uafhængig og 
åben proces.

Ændringsforslag 228
Artikel 71 b (ny)

Artikel 71b 

Internationalt ansvar
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Agenturet gør, hvad der er muligt, for at 
fremme den internationale accept af Reach-
standarderne og tager i lige så høj grad 
hensyn til de eksisterende standarder, der 
er fastlagt af andre internationale 
institutioner, hvis det er overbevist om, at 
disse standarder kan sikre miljøet og 
menneskers sundhed.

Begrundelse

Det er vigtigt, at producenter og importører, som allerede er registreret under standarderne 
for andre internationale organisationer, pålægges minimale bureaukratiske og finansielle 
ekstraomkostninger for at overholde Reach. Det er vigtigt, at EU's producenter ikke udsættes 
for illoyal konkurrence fra "Reach-frie" områder. 

Ændringsforslag 229
Artikel 72, stk. 1, litra e

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

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

Begrundelse

Tilpasning til ændringer i afsnit VI.

Ændringsforslag 230
Artikel 73, stk. 1
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1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som falder 
ind under dets referenceområde, og som der 
henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.

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

Begrundelse

Formålet med denne tilføjelse er at præcisere agenturets rolle som beslutningstagende organ.

Ændringsforslag 231
Artikel 73, stk. 1 a (nyt)

1a. I perioden før registreringen bør 
agenturet: 

a) lade alle producenter af lignende stoffer 
få kendskab til hinanden og lade dem 
organisere sig med henblik på registrering

b) stille alle eksisterende ikke-fortrolige 
oplysninger om stoffer til generel rådighed 
(udføres af agenturet i samarbejde med de 
eksisterende institutioner, medlemsstaterne
og industrielle sammenslutninger). Disse 
oplysninger vil forenkle 
registreringsprocedurerne for registranter
(herunder især for SMV'er)
c) fastlægge en tidsplan for 
registreringen/evalueringen af stoffer, som 
kombinerer eksponeringsgraden med 
risikoen. Stoffer bør klassificeres af 
producenten/importøren i tre brede grupper 
(høj, medium og lav risiko), og de farligste 
stoffer bør prioriteres (navnlig stoffer, der 
produceres/importeres i mængder, der 
overstiger 1.000 tons, og CMR 1 og 2). 
Agenturet kan afvise den klassificering, der 
foreslås af producenten/importøren
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d) offentliggøre den endelige liste over 
stoffer, der er undtaget fra Reach, ved 
afslutningen af denne fase. Alle stoffer, 
som i henhold til den foreliggende viden 
ikke udgør en risiko for mennesker og 
miljø, bør føjes til listen over undtagelser, 
herunder pulp anvendt til papirfremstilling, 
genanvendelsesmaterialer, visse malme osv. 
Listen over undtagne stoffer bør 
regelmæssigt opdateres med nye stoffer, 
efterhånden som man opnår mere viden. 

Begrundelse

Det er vigtigt at mindske unødvendigt bureaukrati, fremme aftaler mellem 
virksomheder/registreringsagenter, mindske registreringsomkostningerne og varetage de små
og mellemstore virksomheders interesser. (OSOR er tilsyneladende et positivt bidrag, men 
detaljerne i forslaget og løsningen af fortrolighedsproblemerne heri er endnu ikke fremlagt.)

Ændringsforslag 232
Artikel 73, stk. 2, litra f

f) tilrådighedstillelse af teknisk og 
videnskabelig vejledning og værktøjer, hvor 
dette er hensigtsmæssigt for opgaverne i 
henhold til denne forordning, navnlig for at 
hjælpe med industriens, især de små og 
mellemstore virksomheders (SVM'ers), 
udarbejdelse af kemiske sikkerhedsrapporter

f) tilrådighedstillelse af teknisk og 
videnskabelig vejledning og værktøjer, hvor 
dette er hensigtsmæssigt for opgaverne i 
henhold til denne forordning, navnlig for at 
hjælpe med industriens, især de små og 
mellemstore virksomheders (SVM'ers), 
udarbejdelse af kemiske sikkerhedsrapporter, 
og drift af en helpdesk-funktion for 
erhvervslivet, herunder navnlig for 
SMV'erne

Begrundelse

Agenturet bør også etablere en helpdesk for især de små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag 233
Artikel 73, stk. 2, litra i a (nyt)

ia) udvikling af retningslinjer på grundlag 
af produktkategorier for indfasning af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 6
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Begrundelse

Agenturet bør påtage sig at udvikle produktspecifikke retningslinjer. I den frie 
markedsøkonomi findes der allerede flere modeller for bedste praksis, som kan benyttes som 
grundlag for sektorspecifikke retningslinjer. Retningslinjerne bør fastlægge, hvordan 
godkendte kemikalier skal anvendes i de forskellige produktkategorier. Der bør også
udformes en oversigt over modellerne for bedste praksis med hensyn til forvaltningen af 
forsyningskæden, og det bør angives, hvordan de godkendte kemikalier skal meddeles. 

Ændringsforslag 234
Artikel 73, stk. 2, litra i b (nyt)

ib) identifikation af de udviklingslande, der 
til EU eksporterer produkter, hvori den 
første gruppe af stoffer identificeret som 
farlige anvendes, med udgangspunkt i en 
proaktiv tilgang. Disse eksporterende 
udviklingslande bør kontaktes hurtigst 
muligt og frem for alt tilbydes samme 
assistance som de europæiske lande. Med 
hensyn til udviklingslandene skal der søges 
alternativer, de skal tilbydes teknisk 
assistance, og den viden, der findes i EU, 
skal deles med dem

Begrundelse

EU og medlemsstaterne kan benytte en proaktiv tilgang over for de udviklingslande, der har 
vanskeligheder, og garantere dem samme assistance som de europæiske lande.

Ændringsforslag 235
Artikel 73, stk. 2, litra i c (nyt)
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ic) identifikation af produktkategorier for
artikler og anvendelsen af kemikalier, der 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
Reach-forordningens artikel 54, litra a) - 
e), eller som er identificeret i henhold til 
artikel 54, litra f), og udvikling af 
produktkategoribaserede vejledninger for 
indfasningsforpligtelserne, jf. artikel 6, i 
samarbejde med industrien og andre 
berørte parter 

Begrundelse

Det er nødvendigt, at agenturet leder udviklingen af produktspecifikke vejledninger, og at 
dette arbejde baseres på inddragelse af de berørte parter. Der findes i dag en række gode 
fremgangsmåder baseret på industrier og individuelle virksomheder, som kan danne 
grundlaget for drøftelsen og udviklingen af sektorspecifikke vejledninger. Vejledningerne skal 
ideelt set beskrive, hvordan godkendte kemikalier anvendes i produktkategorien, give et 
overblik over den bedste praksis for forsyningskædestyring, forklare, hvordan godkendte 
kemikalier meddeles og omhandle karakteristikkerne for anvendelse og bortskaffelse hos 
forbrugerne.

Ændringsforslag 236
Artikel 73, stk. 2, litra i d (nyt)

id) 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 kommunikation 
om farer, risiko og sikker brug.

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.

Ændringsforslag 237
Artikel 85, stk. 1
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1. Appeludvalget består af en formand og to 
andre medlemmer.

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

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaveområde skal en dommer føre forsædet.

Ændringsforslag 238
Artikel 95

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres.

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres.
Gebyrerne dækker kun de faktiske 
registreringsomkostninger.

Begrundelse

Gebyrerne skal være rimelige og skal svare til de faktiske registreringsomkostninger. De må
ikke være et redskab til finansiering af udøvelsen af offentlig myndighed.

Ændringsforslag 239
Artikel 109

Anvendelsesområde udgår

Dette afsnit finder anvendelse på:

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 240
Artikel 110

Forpligtelse til at underrette agenturet udgår

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

(a) producentens identitet eller identiteten 
af den importør, der er ansvarlig for at 
markedsføre stoffet/stofferne
(b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet 
i punkt 2 i bilag IV

(c) stoffets/stoffernes fareklassificering ved 
anvendelse af artikel 4 og 6 i 
direktiv 67/548/EØF
(d) stoffets/stoffernes deraf følgende 
fareetikettering ved anvendelse af artikel 
23, 24 og 25 i direktiv 67/548/EØF
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(e) specifikke koncentrationsgrænser, hvis 
dette er relevant, som resultat af 
anvendelsen af artikel 4, stk. 4, i direktiv 
67/548/EØF og artikel 4 til 7 i direktiv 
1999/45/EF.

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

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

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

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

Ændringsforslag 241
Artikel 111

Fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer

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

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

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

(a) om der med hensyn til de indførte 
oplysninger findes en harmoniseret 
klassificering og etikettering på
fællesskabsplan gennem optagelse i bilag I 
til direktiv 67/548/EØF

(b) om det er indførte oplysninger, som to 
eller flere anmeldere eller registranter er 
nået til enighed om

(c) registreringsnummeret/-numrene, hvis 
et sådant eller sådanne foreligger.

Ændringsforslag 242
Artikel 112

Harmonisering af klassificering og 
etikettering

udgår
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1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 
3, eller som et luftbåret allergen. Med 
henblik herpå, kan de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fremsende 
forslag til agenturet om harmoniseret 
klassificering og etikettering i 
overensstemmelse med bilag XIV.
2. Medlemsstatsudvalget udarbejder en 
udtalelse om forslaget, idet det giver de 
berørte parter mulighed for at kommentere 
det. Agenturet fremsender denne udtalelse 
og eventuelle kommentarer til 
Kommissionen, som træffer afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i 
direktiv 67/548/EØF.

Ændringsforslag 243
Artikel 113

Overgangsordninger udgår

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

Ændringsforslag 244
Artikel 114, stk. 1
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1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 245
Artikel 114, stk. 2

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

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

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

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

Begrundelse

Af hensyn til en ensartet gennemførelse af forordningen er det nødvendigt, at også agenturets 
rapporteringsperioder forkortes væsentligt. Dette er den eneste måde, hvorpå man i rette tid 
kan gribe ind, hvis udviklingen går i en uheldig retning. 

Ændringsforslag 246
Artikel 114, stk. 3
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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 tredje år offentliggør Kommissionen 
en generel rapport om de erfaringer, der er 
gjort med denne forordning, herunder de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

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

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

Begrundelse

Da forordningen skal skabe ensartethed, er tiårige rapporteringsperioder for lange. 

Ændringsforslag 247
Artikel 115 a (ny)

Artikel 115a

Adgang til oplysninger for offentligheden

1. Producenter af præparater til almindelig 
anvendelse eller personer med ansvar for 
markedsføringen heraf skal oplyse om de 
risici, der er forbundet med anvendelse 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige betingelser, især via 
mærkning af emballagen og i relevant 
omfang suppleret med andre 
kommunikationskanaler såsom websteder. 
Dette vil gøre det muligt at give en mere 
detaljeret information om sikkerheden ved 
og anvendelsen af kemiske stoffer og 
præparater.

2. Direktiv 1999/45/EC1 og 1967/548/EEC 
ændres i overensstemmelse hermed.

3. Der indføres et særligt mærke om 
opfyldelse af kravene i Reach, der kan 
sætte forbrugerne i stand til at foretage et 
informeret valg. Dette mærke tildeles EU-
producerede og importerede varer, som 
opfylder alle Reach-krav.
___________________
1 EFT L 6 af 12.1.1999, s. 3.

Begrundelse
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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. Oplysningerne bør gives 
på en forståelig og forbrugervenlig måde.

Ændringsforslag 248
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 i det konkrete 
tilfælde gør det modsatte gældende:

Begrundelse

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

Ændringsforslag 249
Artikel 116, stk. 1, litra a

(a) stoffets handelsnavn/handelsnavne udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 250
Artikel 116, stk. 1, litra b
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(b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF

(b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF, medmindre andre 
bestemmelser i bilag Ia i denne forordning 
eller artikel 15 i direktiv 1999/45/EF1

finder anvendelse
________________

1. EFT L 200 af 30.7.1999, s.1.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 251
Artikel 116, stk. 1, litra c

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant, såfremt der er tale om et farligt 
stof, jf. direktiv 67/548/EØF1, medmindre 
andre bestemmelser i bilag Ia i denne 
forordning eller artikel 15 i direktiv 
1999/45/EF2 finder anvendelse 
___________________

1 EFT L 196 af 16.8.1967, s.1.

2 EFT L 200 af 30.7.1999, s.1.

Ændringsforslag 252
Artikel 116, stk. 1, litra f

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

udgår

Begrundelse

Ifølge de gældende bestemmelser skal oplysninger om DNEL-værdier ikke offentliggøres. 
Beregningen af disse værdier er omkostningskrævende og bør ikke gøres tilgængelig for 
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konkurrenterne uden en nøje afvejning af samtlige interesser (artikel 115).

Ændringsforslag 253
Artikel 116, stk. 1, litra i

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 254
Artikel 116, stk. 2, litra - a (nyt)

(-a) registrantens og andre 
anmeldelsespligtiges navn og adresse

Begrundelse

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

Ændringsforslag 255
Artikel 116, stk. 2, litra d

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 256
Artikel 120, stk. 1

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

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

Begrundelse

Der bør udarbejdes retningslinjer, således at de nationale myndigheder informerer 
offentligheden på en ensartet måde.

Ændringsforslag 257
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. Dette skal især, men 
ikke udelukkende, omfatte rådgivning til 
SMV'er om, hvordan de kan opfylde deres 
forpligtelser i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Navnlig SMV'er kan have brug for særlig hjælp, så de kan opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag 258
Artikel 128, stk. 2 a (nyt)
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Senest 24 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse skal der i starten af bilag II 
medtages en del, hvori objektive kriterier 
for undtagelse af stoffer og/eller grupper af 
stoffer fastlægges sammen med listen over 
undtagne stoffer, som opdateres med jævne 
mellemrum.

Begrundelse

Det nuværende bilag er baseret på præcedens i den gældende EU-lovgivning. Som sådan er 
det ikke konsekvent og bygger på uklare kriterier, hvilket resulterer i absurde situationer, 
hvor det ene af to ens stoffer udelukkes, mens det andet ikke udelukkes (f.eks. saccharose og 
fructose). Der bør fastlægges en dato for, hvornår Kommissionen skal have udviklet klare 
objektive kriterier for bevilling af undtagelser, jf. bilag II, så der kan udarbejdes en logisk og 
omfattende liste over stoffer, der er undtaget fra bestemmelserne.

Ændringsforslag 259
Artikel 128, stk. 1 a (nyt)

Revision af bilag II
i) Under præregistreringen tilføjer 
agenturet de stoffer, der falder ind under 
definitionen. 

ii) Efter vurderingen tilføjer agenturet de 
stoffer, som efter dets vurdering ikke udgør 
nogen eller en lav risiko for 
sundhedsskader eller negative 
indvirkninger på miljøet. 

iii) Virksomheder kan anmode om 
undtagelse fra registrering med henvisning 
til traditionel anvendelse og naturligt 
forekommende stoffer og blandinger eller 
forbindelser heraf.

Begrundelse

Der findes i dag ingen definition af de stoffer, der er anført i bilag II, f.eks. vand og 
ascorbinsyre. Hvis en definition tilføjes, præciseres teksten, og revision bliver mulig. Selv om 
der føjes stoffer til bilag II under lovgivningsprocessen, vil bilaget helt sikkert ikke blive 
udtømmende. Vi ønsker derfor en revision på et tidligt trin og løbende i processen, 
efterhånden som vi indsamler mere viden. Uden vores ændringsforslag var der adskillige 
stoffer, som skulle registreres lang tid ud i fremtiden, på trods af at agenturet ved, at disse 
stoffer ikke udgør en risiko.
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Ændringsforslag 260
Artikel 134, stk. 1

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

Direktiv 76/769/EØF, 91/155/EØF1,
91/157/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EØF og 
2000/21/EF, 2002/95/EF2 og 2004/37/EF3, 
samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) 
nr. 1488/94 ophæves.
_________________

1 EFT L 76 af 22.3.1991, s. 35.

2 EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

3 EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 261
Artikel 135 a (ny)

Artikel 135a
Ændring af direktiv 1998/24/EF

I artikel 1, stk. 2, i direktiv 98/24/EF1

tilføjes følgende: Direktivets krav finder 
ikke anvendelse, hvis der findes 
forpligtelser i henhold til forordning (EF) 
nr. xxx [Reach-forordningen] .

_____________________

1. EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 262
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Artikel 135 b (ny)

Artikel 135b

Ændring af direktiv 2004/37/EF

I artikel 1 i direktiv 2004/37/EF1 tilføjes 
følgende som stk. 5: Direktivets krav finder 
ikke anvendelse, hvis der findes 
forpligtelser herom i forordning (EF) nr. 
xxx [Reach-forordningen]. 

___________________

1. EFT L 158 af 30.4.2004, s. 50.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 263
Artikel 135 c (ny)

Artikel 135c

Ændring af direktiv 89/106/EØF

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 89/106/EØF1

tilføjes følgende: Byggematerialer er ikke 
omfattet af dette direktivs væsentlige krav 
vedrørende hygiejne, sundhed og 
miljøbeskyttelse, hvis der findes 
forpligtelser herom i forordning (EF) nr. 
xxx [Reach-forordningen]. 
_________________

1. EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 264
Artikel 135 d (ny)

Artikel 135d 
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Ændring af direktiv 2000/53/EF

Artikel 4, stk. 2, og bilag II i direktiv 
2000/53/EF1 udgår.

______________________

1. EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.

Begrundelse

Bilag XVI i Reach-forordningen indeholder ensartede forbudsbestemmelser. Forskellige 
forbud i forskellige bestemmelser skal undgås.

Ændringsforslag 265
Bilag I, punkt 5.1.1.

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

5.1.1. Der opstilles eksponeringsscenarier for 
produktion i Fællesskabet, for producentens 
og importørens egen anvendelse samt for alle 
udpegede anvendelser, jf. artikel 3, stk. 25. 
Et eksponeringsscenario er det sæt 
betingelser, der beskriver, hvordan stoffet 
fremstilles og anvendes gennem sin 
livscyklus, og hvordan producenten eller 
importøren kontrollerer eller anbefaler 
downstream-brugere at kontrollere 
eksponeringen af mennesker og miljø.
Sådanne eksponeringsscenarier kan 
kategoriseres i henhold til den definition, 
der er anført i artikel 3, nr. 29 a, og kan 
efter behov være bredt formuleret eller 
specifikke. Det opstillede 
eksponeringsscenario skal beskrives under 
det pågældende punkt i den kemiske 
sikkerhedsrapport og sammenfattes i et bilag 
til sikkerhedsdatabladet med en passende 
kort beskrivelse af anvendelsen. Specielt skal 
eksponeringsscenariet, når det er relevant, 
indeholde en beskrivelse af:

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorierne er opbygget på en måde, så de understøtter 
beskrivelse af alle typer identificerede anvendelser ved en kombination af relevante 
grundelementer. De kombinerer specifikke eksponeringssituationer og beskriver alle forhold, 
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der afgør eksponering.

Ændringsforslag 266
Bilag I, punkt 5.1.1, led 3

- de risikostyringsforanstaltninger, som er 
indført af producenten eller importøren for at 
reducere eller undgå eksponering af 
mennesker (herunder arbejdstagere og 
forbrugere) og af miljøet for stoffet;

- de risikostyringsforanstaltninger, som er 
indført af producenten, importøren og/eller 
downstream-brugeren for at reducere eller 
undgå eksponering af mennesker (herunder 
arbejdstagere og forbrugere) og af miljøet for
stoffet;

Begrundelse
Downstream-brugere gennemfører allerede risikostyringsforanstaltninger. Disse skal i 
relevante tilfælde overvejes i forbindelse med udviklingen af eksponeringsscenarier og i de 
overordnede risikostyringsforanstaltninger, der anbefales af producenten og importøren af 
stoffer.

Ændringsforslag 267
Bilag I, punkt 5.2.5. a (nyt)

5.2.5a. Specielt IT-værktøj, herunder 
branchespecifikt værktøj, når sådant er til 
rådighed, kan lette gennemførelsen af 
validerede eksponeringsestimeringer.

Begrundelse

For at hjælpe SMV'er med at opfylde deres forpligtelser findes der eller kan der udvikles 
specifikt og specielt IT-værktøj til gennemførelse af en eksponeringsevaluering, herunder 
også branchespecifikt værktøj. 

Ændringsforslag 268
Bilag I, punkt 7, del a, afsnit -1

-1. BESKRIVELSE AF DE OMFATTEDE 
ANVENDELSES- OG 
EKSPONERINGSKATEGORIER

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, 
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PNEC) og betingelser for anvendelse i forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden i deres egne risikovurderinger og i oprettelsen af sikkerhedsdatablade til de 
efterfølgende aktører i forsyningskæden.

Ændringsforslag 269
Bilag Ia, punkt 3.3 a (nyt)

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

Begrundelse
Et stof kan være kritisk under anvendelsen, hvis downstream-brugeren har en "svag" 
forskyller, og stoffets Pnec er lavere end 500 µg/l. Disse er relevante egenskaber hos stoffet, 
som downstream-brugerne må have oplysning om, hvis de skal gennemføre en 
eksponeringsvurdering og udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
artikel 34 og 35.

Ændringsforslag 270
Bilag Ia, punkt 12.1, nyt afsnit efter det første afsnit

12.1a. For præparaters vedkommende gives 
disse oplysninger for hvert enkelt relevant 
stof i præparatet og for præparatet som 
sådant. Kan disse oplysninger om 
præparatet som sådant ikke gives i form af 
en konkret værdi, men kun i form af en 
række data, gives oplysningerne om de 
relevante stoffers økotoksicitet i henhold til
reglerne i dette bilags punkt 2 og 3.

Begrundelse

I nogle tilfælde er de krævede oplysninger ikke specifikke for et præparat, men specifikke for 
et stof og omvendt. I de tilfælde, hvor det kræves for stofferne og præparaterne, skal 
oplysningerne derfor gives i sikkerhedsdatabladet, jf. punkt 2 og 3 i bilag 1a.

Ændringsforslag 271
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Bilag II, ny indledning

Definition

Dette bilag indeholder stoffer, som er 
undtaget fra registrering. Bilaget omfatter 
naturligt forekommende stoffer og 
blandinger, som primært består deraf, som 
i henhold til mangeårige erfaringer ikke 
indebærer risiko eller kun meget lav risiko 
for at medføre sundhedsproblemer for 
mennesker eller indvirke negativt på
miljøet.

Begrundelse

Der findes i dag ingen definition af de stoffer, der er anført i bilag II, f.eks. vand og 
ascorbinsyre. Hvis en definition tilføjes, præciseres teksten, og revision bliver mulig. 

Selv om der føjes stoffer til bilag II under lovgivningsprocessen, vil bilaget helt sikkert ikke 
blive udtømmende. Vi ønsker derfor en revision på et tidligt trin og løbende i processen, 
efterhånden som vi indsamler mere viden. Uden vores ændringsforslag var der adskillige 
stoffer, som skulle registreres lang tid ud i fremtiden, på trods af at agenturet ved, at disse 
stoffer ikke udgør en risiko.

Ændringsforslag 272
Bilag II, ny linje

EINECS nr.  Navn/Gruppe    CAS nr. EINECS nr.  Navn/Gruppe     CAS nr.

231-096-4    Jern             7439-89-6

Begrundelse

Jern har været anvendt i tusinder af år uden noget tegn på, at jern udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet. Da jern er et materiale, der fremstilles i store mængder, 
skal det sandsynligvis gennemgå omfattende forsøg i henhold til Reach med deraf følgende 
anvendelse af et stort antal forsøgsdyr. Omkostningerne til test og registrering af jern ville 
være i stort misforhold til de potentielle fordele.

Ændringsforslag 273
Bilag III, afsnit 8
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8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme, stoffer, der forekommer 
i naturen, og materialer, der er afledt af 
disse i mineralogiske processer (som 
defineret i Rådets direktiv 2003/96/EF)1

eller fysiske omdannelsesprocesser.

___________________
1 EFT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

Begrundelse

Hvis et stof er klassificeret som farligt i henhold til 67/548, er behovet for registrering 
uforholdsmæssigt, hvad angår mineraler, malme og stoffer, der forekommer i naturen. De 
potentielle risici i forbindelse med mineraler og malme er omhandlet i direktivet om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening og EU's eksisterende 
arbejdspladslovgivning. Mineralers og malmes mineralogiske og fysiske 
transformationsprocesser ændrer ikke den kemiske sammensætning. De materialer, der 
udledes af disse processer, er andre mineralbaserede materialer og bør undtages fra 
registrering.

Ændringsforslag 274
Bilag III, afsnit 8 a (nyt)

8a. Pulp anvendt til papirfremstilling.

Begrundelse

Pulp, der anvendes til papirfremstilling, er kemisk inaktiv og derfor fuldstændigt uskadelig 
for menneskers sundhed og miljøet. Der bør ikke være krav om, at disse registreres under 
Reach.

Ændringsforslag 275
Bilag III, afsnit 9

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

Begrundelse

Procesgasserne fremstilles og anvendes i lukkede systemer. Al transport sker gennem rør, og 
offentligheden udsættes aldrig for gasserne. Koks er et produkt, der fremstilles ved afgasning 
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af kul. I den proces udvindes der benzen, toluen, xylen, tjære og andre materialer fra kul. 
Koks har dermed færre iboende farlige egenskaber og bør derfor undtages fra registrering. 
De angivne gasser fremstilles som sideprodukter i koksovne og integrerede stålværker. De 
anvendes ligesom naturgas, olie og kul til at producere energi og varme. De bør derfor 
behandles på lige fod med naturlige energikilder og følgelig undtages fra registrering.

Ændringsforslag 276
Bilag V, punkt 6, Toksikologiske oplysninger, kolonne 1, punkt 6, led -1 (nyt)

-1. Akut toksicitet

- ved indtagelse
- ved inhalation

- ved hudkontakt

Begrundelse

Data om akut toksicitet udgør DEN grundlæggende toksikologiske oplysning og bør derfor 
medtages selv for stoffer i små mængder. De spiller en central rolle for vurderingen af 
arbejdstagernes sikkerhedskrav og er relativt billige at gennemføre (ca. 1.800 euro pr. stof).

Ændringsforslag 277
Bilag V, punkt 7, Økotoksikologiske oplysninger, kolonne 1, punkt 1.1 a (nyt)

7.1.1a. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkninger for alger

Begrundelse

I henhold til forslaget er kun dafnietoksicitetsundersøgelse obligatorisk. Denne test muliggør 
dog ikke selv en grov miljøvurdering, da den kun omhandler en undersøgelse af indvirkningen 
af et stof på dyreorganismer. Til vurdering af indvirkningen på planteorganismer er det 
nødvendigt at medtage en undersøgelse af væksthæmmende virkninger for alger. 
Omkostningerne til denne test er ca. 5.000 euro pr. stof.

Ændringsforslag 278
Bilag V, punkt 7 a (nyt)

7a. Biologisk nedbrydelighed
7.1. Klar biologisk nedbrydelighed

Begrundelse
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Biologisk nedbrydelighed er en forudsætning for økotoksikologiske vurderinger. Uden denne 
oplysning kan indvirkningen af et stof på miljøet ikke vurderes, selv om mange andre 
oplysninger er tilgængelige. Det er især vigtigt, når man skal afgøre, om et stof opfylder 
kriterierne i bilag XII, dvs. om det tilhører PBT/vPvB-gruppen. Omkostningerne til en sådan 
test (4.840 euro pr. stof i henhold til den tyske regering) bør ikke forhindre medtagelsen heraf 
i de grundlæggende datakrav.
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