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KORT BEGRUNDELSE

Reach-forslaget er et vigtigt skridt hen imod skabelsen af et sundere og mere miljøvenligt 
samfund i Europa, som samtidig sikrer den kemiske industris konkurrenceevne og skaber 
ensartede spilleregler for alle kemikalier på det indre marked.

Reach understøtter en teknologisk udvikling, der tager udgangspunkt i miljøet. I dag vokser 
markedet for miljøteknologi med 5 til 20 % om året. Reach vil forbedre den tilgængelige viden 
om alle stoffer og bane vejen for nye teknologier, nye stoffer og nye virksomheder. I den 
henseende er Reach vigtig for opfyldelsen af Lissabon-målsætningerne.

Industrien skal dog altid forbedre sin indsats, ikke mindst på det internationale marked. 
Gennemførlige lovgivningsmæssige rammer er blandt de faktorer, som påvirker industriens 
konkurrenceevne og virksomhedernes beslutninger vedrørende deres fremtidige udvikling. Den 
forenkling, der opnås ved at kombinere adskillige direktiver i ét og ved at etablere 
fællesskabsbestemmelser om kemikalier, er gavnlig både for industrien og for forbrugerne.

For at forenkle og styrke forslaget, for at forbedre dets gennemførlighed og for at sænke 
omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder foreslår den rådgivende ordfører 
følgende:

Anvendelsesområde
Af hensyn til gennemførligheden bør anvendelsesområdet defineres mere snævert:

Dispensation skal gives for genanvendte materialer, da disse er nødvendige for den •
bæredygtige udvikling, og anvendelsen heraf bør ikke begrænses under Reach.
Mineraler, malme og andre stoffer, der ikke ændres kemisk, og som forekommer i naturen, •
bør være undtaget, medmindre de kan klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer). Malme og koncentrater transporteres 
allerede i dag som bulkvarer til autoriserede anlæg ifølge fællesskabsbestemmelserne og 
udgør dermed ikke en fare for mennesker og miljø. 
Pulp, der anvendes til papirfremstilling, bør være undtaget, da der ikke opnås nogen •
merværdi som følge af krævende og dyr test og registrering af sådanne uskadelige 
materialer.

Diligenspligt og oplysninger i forsyningskæden
Et meget vigtigt aspekt af Reach er udbredelsen af oplysninger i hele forsyningskæden med 
henblik på at sætte virksomhederne i stand til at iværksætte de bedste foranstaltninger til 
beskyttelse af sundhed og miljø.

Downstream-brugernes og forbrugernes ret til at modtage relevante oplysninger om kemikalier 
bør styrkes. Den rådgivende ordfører forslår derfor, at en generel "diligenspligt" introduceres i 
Reach. Forbrugerne bør endvidere altid have ret til at vide, hvilke farlige kemikalier der er 
indeholdt i produkter.

Registrering
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Kravene vedrørende registrering bør forenkles, samtidig med at omfanget af miljøbeskyttelse 
styrkes:

For virksomheder, der allerede har registreret et stof til bestemte anvendelser, skal •
proceduren for registrering af det samme stof til flere anvendelser forenkles.
Mængden af krævede oplysninger bør være baseret på gennemsnittet af de forudgående tre •
års produktion i stedet for på det indeværende kalenderår. Derved kan der i systemet tages 
højde for svingninger i produktionsmængder.
De obligatoriske informationskrav for produkt- og procesorienteret forskning og udvikling •
(PPORD) bør begrænses. Under PPORD-programmer er der ikke behov for 
informationsudveksling i forsyningskæden.
Oplysninger om akut toksicitet, biologisk nedbrydelighed og væksthæmmende virkninger •
for alger bør være obligatoriske for alle stoffer.

Stoffer i artikler
Artikel 6 omhandler registrering af stoffer, som tilsigtet og/eller utilsigtet frigives fra artikler. 
Da bestemmelserne i artikel 6 også omhandler importerede artikler, har udformningen stor
betydning for handelen, og næsten alle handelspartnere har udtrykt bekymring over den 
nuværende ordlyd. Her er Kommissionens forslag nemlig tvetydigt med hensyn til kendskab til 
frigivelse, med rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser og skadelige virkninger. Der er 
desuden ingen ordninger, hvorunder myndighederne kan kræve oplysninger uden forudgående 
anmeldelse fra producenten/importøren.

Derfor foreslås følgende forenklinger og forbedringer:
Agenturet skal have bemyndigelse til at kræve registrering af frigivne stoffer i tilfælde, der •
giver anledning til bekymring.
De betingelser, hvorunder agenturet kan kræve en sådan registrering, bør være •
risikobaseret af hensyn til foreneligheden med WTO-bestemmelserne.
Betingelserne bør være i overensstemmelse med betingelserne i evalueringsdelen af •
forslaget.
Agenturet behøver ikke undersøge sager, hvor agenturet allerede har adgang til oplysninger •
som følge af tidligere registrering.

Et stof, en registrering og omkostningsdeling
I henhold til Reach er deling af data om dyreforsøg allerede obligatorisk, hvilket modtages 
særdeles positivt. Deling af forsøgsdata bør så vidt muligt være det gennemgående princip i 
Reach, og der bør derfor træffes foranstaltninger med henblik på at indføre et system med "et 
stof - en registrering" (OSOR), hvor data deles mellem virksomheder, der anvender det samme 
stof. En sådant system vil reducere omkostningerne og bureaukratiet og vil forbedre 
datakvaliteten, da alle virksomheder vil få adgang til flere oplysninger. Grundlaget kunne være 
følgende model: Først forsøges det at indgå en frivillig aftale, om nødvendigt ved voldgift. Hvis 
en sådan aftale ikke er mulig, anvendes et objektivt system baseret på omkostningsdeling. På
den måde betaler alle registranter en lige stor del af de involverede testomkostninger. Et sådant 
system vil være gennemskueligt og sikre interesserne for parter med mindre betydning på
markedet (især små og mellemstore virksomheder).

Prioritering
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For visse stoffer, der kun markedsføres i små mængder, kan omkostningerne ved Reach være 
høje. Det kan medføre tilbagetrækning af stoffer fra markedet af økonomiske grunde i stedet 
for af miljømæssige grunde.

Dette skal naturligvis ikke løses ved at slække på informationskravene. Der bør dog indføres en 
ordning i systemet, hvorunder stoffer, der giver anledning til konkrete bekymringer, nemt kan 
identificeres.

Den rådgivende ordfører byder derfor et revideret system for de stoffer, der markedsføres i 
små mængder, velkommen, så et mere målrettet krav om oplysninger baseres på det faktiske 
behov. En indledende periode med dataindsamling efterfulgt af en vurdering fra agenturet af de 
yderligere informationsbehov kunne være udgangspunktet for et sådant system.

Agenturets rolle
Agenturet skal være ansvarligt for beslutningsprocedurerne i alle faser af Reach. Kun herved 
kan vi opnå ensartede spilleregler med ligelig behandling af alle registranter og en fælles 
standard for beskyttelse af sundhed og miljø i EU. Det tekniske arbejde i forbindelse med 
evalueringen bør stadig udføres af de nationale kompetente myndigheder, som råder og fortsat 
vil råde over ekspertisen, men agenturet bør være eneansvarligt for koordinering og 
beslutningstagning. Agenturet bør derfor være ansvarligt for at:

indsamle eksisterende oplysninger om stoffer, især fra nye medlemsstater, hvor staten indtil •
videre har udført al kontrol med kemikalier, og gøre disse oplysninger bredt tilgængelige
evaluere forslag til forsøg fremsat under registreringsproceduren•
vurdere dossierer og stoffer•
formulere det rullende program og uddelegere opgaver til forskellige myndigheder i •
medlemsstaterne, hvor det egentlige arbejde udføres.

Medlemsstaterne vil kunne påvirke beslutningsprocessen gennem deres medlemskab af 
medlemsstatsudvalget og inden for rammerne af forum.

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Den rådgivende ordfører mener, at omkostningerne for de små og mellemstore virksomheder 
kan reduceres på flere måder. For det første vil små og mellemstore virksomheder, der 
opererer på markeder med mange producenter og/eller importører, drage fordel af den 
forbedrede deling af testdata under OSOR. For det andet vil små og mellemstore 
virksomheder, der opererer på markeder med kun få producenter og/eller importører, hvor 
deling af data ikke vil være tilstrækkelig, med en prioriteringsordning kunne undgå unødvendig 
testning.

Medlemsstaterne kunne også yde finansiel støtte til små og mellemstore virksomheder i
konkrete situationer for at lette deres omkostninger til registrering og testning. I henhold til 
den nuværende "de minimis"-bestemmelse om statsstøtte er enhver støtte, der ikke overstiger 
100.000 euro over en periode på tre år, tilladt. Inden for "blokfritagelsen" for små og 
mellemstore virksomheder tillades statsstøtte til investering (herunder til dels også
omkostninger til testning) i et vist omfang.

Hvis Reach viser sig at skabe væsentlige problemer i specifikke sektorer og/eller regioner med 
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mange små og mellemstore virksomheder (f.eks. tekstil- og læderindustrien), er der endelig 
mulighed for at anvende "Væksttilpasningsfonden", som i øjeblikket er ved at blive etableret 
under de nye struktur- og samhørighedsfonde.

Internationale aspekter af Reach
Reach bør være det første skridt hen imod et globalt system for testning, vurdering og 
registrering af kemikalier. Reach bør derfor så vidt muligt hænge sammen med andre 
internationale programmer, f.eks. "Global HPV Portal", hvorunder oplysninger om de 
skadelige virkninger ved kemikalier, der produceres i store mængder, offentliggøres. Dette vil 
sikre forenelighed med WTO og skabe en platform, hvor industrien, regeringerne og ngo'erne 
kan udveksle oplysninger.

EU bør tage initiativ til bilaterale aftaler med tredjelande omkring gensidig anerkendelse af 
testdata. Ikke-fortrolige oplysninger om stoffer indsamlet under Reach bør endvidere deles 
internationalt. EU bør tilbyde udviklingslandene hjælp til at etablere kemiske systemer, 
overføre viden og bistå i opfyldelsen af Reach-kravene, da det er vigtigt, at handelen med disse 
lande ikke begrænses af deres manglende evne til at opfylde disse krav.

Forskning
Gennemførelsen af Reach bør være ledsaget af en omfattende ramme for udvikling og støtte af 
forskningen inden for alternativer til skadelige kemikalier. Et godt eksempel er Massachusetts, 
hvor et institut, der skal gennemføre forskning af denne type og formidle resultaterne til 
industrien, er etableret inden for rammerne af lovgivningen om kemikaliesikkerhed.

Der bør etableres et fællesskabsprogram eller et "virtuelt institut" for forskning i bæredygtig 
teknologi, f.eks. inden for rammerne af det nye offentlig-private partnerskab "European 
Technology Platform for Sustainable Chemistry". I forbindelse med drøftelserne af det næste 
rammeprogram for forskning bør yderligere finansiering af dette initiativ overvejes. 

Det er endvidere nødvendigt med mere forskning i alternative testmetoder, som kan reducere 
omfanget af dyreforsøg og sænke testningsomkostningerne. I henhold til Rådets direktiv 
86/609 om beskyttelse af dyr, som anvendes til forsøg, skal alternative testmetoder udvikles og 
valideres. Europæisk Center for Validering af Alternative Metoder (ECVAM) blev etableret i 
forlængelse af dette direktiv. Der er brug for yderligere finansiel støtte til sådanne initiativer, 
og deres anvendelsesområde bør udvides til at omfatte grundforskning.
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1 EUT C ... /Endnu ikke offentliggjort i EUT.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 3 a (ny)

(3a) EU's kemikalielovgivning bør have 
som mål at fremme kapacitetsopbygningen 
i de nye medlemsstater med henblik på at 
sikre et højt sundheds- og 
miljøbeskyttelsesniveau. 

Ændringsforslag 2

Betragtning 8

(8) Ansvaret for styring af risici i forbindelse 
med stoffer bør placeres hos de 
virksomheder, der fremstiller, importerer, 
markedsfører eller anvender disse stoffer.

(8) Ansvaret for styring af og 
oplysningsvirksomhed om risici i forbindelse 
med stoffer bør placeres hos de 
virksomheder, der fremstiller, importerer, 
markedsfører eller anvender disse stoffer.

Oplysninger om gennemførelsen af Reach 
bør være lettilgængelige, navnlig for de 
meget små virksomheder, som ikke bør 
pålægges uforholdsmæssigt store byrder i 
forbindelse med 
gennemførelsesprocedurerne.

Begrundelse

Forløber for indførelsen af en "diligenspligt" i senere ændringsforslag.
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Reach bør udgøre en mulighed for at inddrage virksomhederne, herunder også de meget små
virksomheder, og må ikke udelukke virksomheder.

Ændringsforslag 3

Betragtning 10

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

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

Begrundelse

Agenturet skal centralt kontrollere stofferne.

Ændringsforslag 4

Betragtning 16

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

(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 
medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer. Dette 
ansvar bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men kun 
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
at bære byrderne i forbindelse hermed. Disse 
virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer. 
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Dette omfatter pligt til på en passende og 
gennemsigtig måde at beskrive, 
dokumentere og anmelde de risici, der 
udgår fra produktion, anvendelse og salg 
af hvert enkelt stof. Producenter og 
downstream-brugere bør vælge et stof til 
produktion og anvendelse på grundlag af 
de mindst risikable tilgængelige stoffer.

Begrundelse

Indførelse af princippet om "diligenspligt".

Ændringsforslag 5

Betragtning 17

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

(17) For at foretage en effektiv kemisk 
sikkerhedsvurdering af stoffer skal 
producenter og importører af stoffer 
fremskaffe oplysninger om disse, i hvilken 
forbindelse risikovurderingen og den sikre 
anvendelse skal bedømmes på grundlag af 
den faktiske eksponering. Under iagttagelse 
af princippet om hemmeligholdelse af 
fortrolige forretningsoplysninger skal 
disponible oplysninger stilles til rådighed, 
inden der gennemføres nye forsøg og 
navnlig dyreforsøg. 

Begrundelse

Anvendelse af disponible oplysninger fremskynder vurderingsprocessen, og dermed undgås 
dyreforsøg.

Ændringsforslag 6

Betragtning 18
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(18) Med henblik på håndhævelse og 
vurdering og af hensyn til åbenheden, bør 
oplysninger om disse stoffer samt relaterede 
oplysninger, herunder oplysninger om 
risikostyringsforanstaltninger, indberettes til 
myndighederne, undtagen i nærmere 
fastsatte tilfælde, hvor sådan indberetning 
ville være ude af proportioner.

(18) Med henblik på håndhævelse og 
vurdering og af hensyn til åbenheden, bør 
oplysninger om disse stoffer samt relaterede 
oplysninger, herunder oplysninger om 
risikostyringsforanstaltninger, indberettes til 
agenturet, undtagen i nærmere fastsatte 
tilfælde, hvor sådan indberetning ville være 
ude af proportioner.

Ændringsforslag 7

Betragtning 23

(23) Et medlem af en gruppe af flere 
registranter bør have lov til at indsende 
oplysninger på vegne af de andre i henhold til 
regler, der sikrer, at alle påkrævede 
oplysninger indsendes, samtidigt med at det 
bliver muligt at omkostningsbyrden deles.

(23) Et medlem af en gruppe af flere 
registranter bør have lov til at indsende 
oplysninger på vegne af de andre i henhold til 
regler, der sikrer, at alle påkrævede 
oplysninger indsendes, samtidigt med at det 
bliver muligt at omkostningsbyrden deles. 
Der bør imidlertid vedtages passende 
retningslinjer for at garantere, at små og 
mellemstore virksomheder får adgang til og 
er repræsenterede i et sådant konsortium.

Begrundelse

Hvis det skal være økonomisk overkommeligt for små og mellemstore virksomheder at deltage 
i sådanne konsortier, bør der træffes passende foranstaltninger til at garantere deres 
repræsentation og til at forsvare deres interesser.

Ændringsforslag 8

Betragtning 28 a (ny)
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(28a) Af hensyn til gennemførligheden skal 
affald og materialer, der anvendes som 
sekundære råvarer eller energikilder, være 
undtaget. Skabelse af værdier 
("valorisation") fra affald og materialer, 
der anvendes som sekundære råvarer eller 
energikilder, i forbindelse med 
nyttiggørelsesoperationer bidrager til 
opfyldelsen af EU's målsætning om 
bæredygtig udvikling, og denne forordning 
må ikke indføre krav, som mindsker 
incitamenterne til en sådan genanvendelse 
og nyttiggørelse.

Begrundelse
Medtagelse af genanvendte råvarer i anvendelsesområdet for Reach vil i alvorlig grad 
forringe mulighederne for genanvendelse og nyttiggørelse og vil dermed øge behovet for ikke-
vedvarende ressourcer. Det bør tydeliggøres, at a) dobbeltlovgivning undgås, og b) at 
genanvendelse på ingen måde begrænses af Reach. Der findes i den eksisterende 
fællesskabslovgivning allerede bestemmelser om genanvendelsesaktiviteter, driftstilladelser 
og anvendelse af genanvendte materialer som "sekundære råvarer udvundet af affald".

Ændringsforslag 9

Betragtning 28 b (ny)

(28b) Af hensyn til systemets effektivitet, 
ensartethed og rimelighed bør en gruppe 
tekniske og videnskabelige eksperter 
gennemgå listen over stoffer i bilag II og 
III (stoffer undtaget fra 
registreringspligten) for at få vedtaget 
kriterier for optagelse af punkter i disse 
bilag. Når der er opstillet sådanne kriterier, 
kan bilagenes indhold ajourføres for at 
modsvare de gældende principper, og nye 
stoffer, der opfylder kravene i bilagene, kan 
optages i disse bilag.

Begrundelse

Bilag II og III om undtagelser fra registreringspligten daterer sig tilbage til 1960'erne og 
1970'erne og er ikke blevet opdateret siden. Medlemsstater, som er tiltrådt EU efter 
1970'erne, har derfor ikke haft mulighed for at få indflydelse på indholdet i disse bilag. Hvis 
ikke bilag II og III opdateres, vil de føre til usikkerhed og forvirring i virksomhederne. En 
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opdatering vil øge Reach-forslagets gennemførlighed og gøre det mere ensrettet og 
omkostningseffektivt uden at gå ud over målene om sundheds- og miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag 10

Betragtning 29a (ny)

(29a) For at hjælpe virksomhederne og 
navnlig de små og mellemstore 
virksomheder med at opfylde kravene i 
denne forordning bør medlemsstaterne i 
samarbejde med Kommissionen etablere et 
udstrakt støttenetværk.

Begrundelse

Many of the companies that will be affected by REACH are small and medium sized 
enterprises (SMEs). Special care should be taken to prevent the legislation from putting too 
high an administrative burden on them. The best practical solution could however vary from 
one Member States to the other, depending on the specific institutional framework in place. 
Members States should therefore be responsible for putting in place an adequate network of 
necessary support measures.

Ændringsforslag 11

Betragtning 31 a (ny) 

(31a) Agenturet er ansvarligt for 
registrering og vurdering i henhold til 
denne forordning. De nationale 
myndigheder skal bistå agenturet med 
teknisk assistance, og agenturet skal være i 
tæt løbende dialog med disse myndigheder.

Ændringsforslag 12

Betragtning 31 b (ny) 
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(31b) Agenturet udarbejder ud fra 
bestemmelserne i bilag I retningslinjer for, 
hvorledes anvendelses- og 
eksponeringskategorier skal bruges i
forbindelse med denne forordnings 
oplysningskrav.

Ændringsforslag 13

Betragtning 32 

(32) For at sikre, at de oplysninger, der er til 
rådighed for myndighederne, ajourføres, bør 
der indføres en forpligtelse til at underrette 
agenturet om visse ændringer af 
oplysningerne.

(32) For at sikre, at de oplysninger, der er til 
rådighed for myndighederne, ajourføres, bør 
der indføres en gensidig forpligtelse til, at 
agenturet underretter de nationale 
myndigheder om visse ændringer, og de 
nationale myndigheder omvendt 
underretter agenturet, der bærer det 
samlede ansvar. 

Begrundelse

An exchange of information would facilitate the work of both the national authorities and the 
Agency.

Ændringsforslag 14

Betragtning 33

(33) Der bør tilskyndes til deling og fælles 
indsendelse af oplysninger for at forøge 
denne forordnings effektivitet i hele 
Fællesskabet.

(33) Der bør tilskyndes til deling og fælles 
indsendelse af oplysninger for at forøge 
denne forordnings effektivitet i hele 
Fællesskabet. Der bør vedtages passende 
retningslinjer for at sikre, at de små og 
mellemstore virksomheder er repræsenteret 
i denne konsortiestruktur og således kan 
drage fordel heraf.

Begrundelse

In order to make such consortia affordable for SME’s, appropriate guidelines should be 
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adopted to guarantee their representation and to defend their interests.

Ændringsforslag 15

Betragtning 33 a (ny)

33a. Agenturet udarbejder retningslinjer 
for etablering af omkostningsdeling i 
tilfælde, hvor parterne ikke kan nå til 
enighed internt. Disse retningslinjer skal 
være retfærdige og gennemsigtige og skal 
afspejle såvel antallet af involverede parter 
som deres respektive 
produktionsvolumener.

Ændringsforslag 16

Betragtning 41

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

(41) En del af ansvaret for risikostyring i 
forbindelse med stoffer består i formidlingen 
af oplysninger om disse stoffer til andre 
fagfolk og til lægfolk med de mest passende 
midler. Dette er også en forudsætning for at 
disse andre fagfolk og lægfolk kan opfylde 
deres forpligtelser i forbindelse med 
risikostyring og anvendelse af de 
pågældende stoffer og præparater.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget vedrørende betragtning 16. Et passende og konsekvent 
risikobaseret kommunikationssystem kan give forbrugerne de nødvendige oplysninger og råd, 
således at de kan foretage en sikker og effektiv risikostyring, når de anvender et stof eller 
præparat, der indeholder kemikalier.
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Ændringsforslag 17

Betragtning 42

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

(42) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad 
allerede bruges som et 
kommunikationsværktøj i forsyningskæden 
for stoffer og præparater, er det 
hensigtsmæssigt at udvikle det yderligere og 
gøre det til en integreret del af det system, 
der etableres med denne forordning. Det bør 
imidlertid overvejes, om der over for 
forbrugerne kan anvendes andre metoder 
til at formidle oplysninger om risici ved og 
sikker anvendelse af stoffer og præparater.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget vedrørende betragtning 16.

Ændringsforslag 18

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

(43) For at opnå en "ansvarskæde" bør 
downstream-brugere være ansvarlige for 
vurdering af de risici, der opstår som følge af 
deres anvendelser af stoffer, hvis disse risici 
ikke er omfattet af et sikkerhedsdatablad 
modtaget fra deres leverandører, medmindre 
den pågældende downstream-bruger træffer 
mere vidtgående foranstaltninger end dem, 
der er blevet anbefalet ham af hans 
leverandør, eller medmindre hans leverandør 
ikke var forpligtet til at vurdere disse risici 
eller levere ham oplysninger om disse risici; 
af samme grund bør downstream-brugere 
styre de risici, som følger af deres 
anvendelser af disse stoffer. Downstream-
brugere har også ansvaret for at 
fremkomme med oplysninger om risici ved 
og sikker anvendelse af deres stoffer og 
præparater langs forsyningskæden frem til 
den endelige bruger, dvs. forbrugeren.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget vedrørende betragtning 16.

Ændringsforslag 19

Betragtning 46a (ny)

(46a) Hvis en producent af et stof eller en 
importør af et stof, enten alene eller i et 
præparat, ikke agter at indsende en 
registrering for dette stof, skal han 
underrette agenturet og sine downstream-
brugere herom.

Begrundelse

De nuværende bestemmelser i Reach har skabt frygt blandt downstream-brugerne for, at 
stoffer måske ikke bliver registreret af økonomiske årsager. Det kan i høj grad få betydning 
for deres virksomhed. Derfor er det nødvendigt, at producenter og importører underretter 
downstream-brugerne på forhånd. Det ville give downstream-brugerne mulighed for at spille 
en aktiv rolle ved at indlede forhandlinger med producenter eller importører for at undgå
tilbagetrækning af kritiske stoffer eller at finde passende alternativer.
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Ændringsforslag 20

Betragtning 48 

(48) Det er desuden nødvendigt at skabe 
tillid til kvaliteten af registreringerne generelt 
og at sikre, at offentligheden og alle 
interessenter i den kemiske industri har 
tillid til, at virksomhederne opfylder de 
forpligtelser, som de er blevet pålagt. Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at den samme 
medlemsstat gives beføjelser til at 
kontrollere registreringerne med dette for 
øje.

(48) Tilliden til kvaliteten af registreringerne 
generelt kan kun forbedres ved, at 
agenturet tildeles det samlede ansvar for 
forvaltningen af den nye kemikaliepolitik. I 
dette øjemed er det desuden nødvendigt, at 
kemikalieforordningen håndteres og 
kontrolleres på en ensartet måde i alle 
medlemsstater, og at både forbrugerne og 
den kemiske industri kan forlade sig på, at 
bestemmelserne overholdes, og at dette 
kontrolleres. Medlemsstaternes 
myndigheder samarbejder snævert med 
agenturet ved kontrollen af, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
bestemmelserne. 

Ændringsforslag 21

Betragtning 49

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

(49) Agenturet bør også have beføjelser til at 
kræve yderligere oplysninger fra 
producenter, importører eller downstream-
brugere om stoffer, hvor der er mistanke om 
risici for sundhed eller miljø, herunder risici 
som følge af, at de er til stede i det indre 
marked i store mængder, på grundlag af 
vurderinger foretaget af det selv. Agenturet
bør planlægge og stille ressourcer til 
rådighed til dette formål. Hvis en risiko, der 
er problematisk i samme grad som brugen af 
stoffer, der kræver godkendelse, opstår som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet, kan 
medlemsstaterne også kræve yderligere 
oplysninger, hvis dette er begrundet.
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Ændringsforslag 22

Betragtning 63

(63) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at indsende forslag vedrørende indgriben 
over for specifikke risici for menneskers 
sundhed eller miljøet, bør de udarbejde et
dossier i overensstemmelse med detaljerede 
krav. Dette dossier bør indeholde en 
begrundelse for en indsats på
fællesskabsplan.

(63) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at indsende forslag vedrørende indgriben 
over for specifikke risici for menneskers
sundhed eller miljøet, bør de udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med detaljerede 
krav. Dette dossier bør indeholde en 
begrundelse for en indsats på
fællesskabsplan. Kemikalieagenturet har det 
overordnede ansvar i denne forbindelse.

Ændringsforslag 23

Betragtning 70

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

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

Ændringsforslag 24

Betragtning 73
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(73) Bestyrelsen bør have de nødvendige 
beføjelser til at fastlægge et budget, 
kontrollere dets gennemførelse, fastsætte 
gebyrernes struktur og størrelse, udarbejde 
en forretningsorden, vedtage 
finansregulativer og udpege den 
administrerende direktør.

(73) Bestyrelsen bør have de nødvendige 
beføjelser til at fastlægge et budget, 
kontrollere dets gennemførelse, fastsætte 
gebyrernes struktur og størrelse, udarbejde 
en forretningsorden, vedtage 
finansregulativer og udpege den 
administrerende direktør. I 
overensstemmelse med den målsætning at 
fremme alternativer til dyreforsøg må der 
fra forskningsrammeprogrammet stilles en 
passende finansiel ramme til rådighed for 
udviklingen af alternative metoder.

Begrundelse

For at fremme alternativer til dyreforsøg må der fra det 7. rammeprogram for forskning 
stilles en passende finansiel ramme til rådighed for udviklingen af alternative metoder, som 
kan bruges til at tilfredsstille informationskravene i denne forordning.

Ændringsforslag 25

Betragtning 90

(90) Regelmæssige rapporter fra 
medlemsstaterne og agenturet om, hvorledes 
denne forordning fungerer, vil udgøre et 
absolut nødvendigt middel til at overvåge 
gennemførelsen af kemikalielovgivningen 
samt udviklingstendenser inden for området. 
Konklusioner på grundlag af rapporterne vil 
udgøre nyttige og praktiske værktøjer ved en 
revision af forordningen og udformningen af 
eventuelle forslag til ændringer af denne.

(90) Regelmæssige rapporter fra 
medlemsstaterne og agenturet om, hvorledes 
denne forordning fungerer, vil udgøre et 
absolut nødvendigt middel til at overvåge 
gennemførelsen af kemikalielovgivningen 
samt udviklingstendenser inden for området. 
Konklusioner på grundlag af rapporterne vil 
udgøre nyttige og praktiske værktøjer ved en 
revision af forordningen og udformningen af 
eventuelle forslag til ændringer af denne.
Med henblik herpå gennemfører 
Kommissionen en ex post-
konsekvensanalyse af forordningen efter de 
første fem års implementering for at 
vurdere, om forordningen har opfyldt de 
oprindeligt opstillede mål, og om det indre 
markeds funktion og konkurrencen i det 
indre marked er blevet opretholdt.

Begrundelse
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Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.  

Ændringsforslag 26

Betragtning 93 

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

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

Agenturet har i den forbindelse det centrale 
ansvar for forvaltningen af 
kemikalieforordningen.

Ændringsforslag 27

Betragtning 104 a (ny)

(104a) Skabelse af værdier ("valorisering") 
ved hjælp af affald og/eller materialer, der 
anvendes som sekundære råvarer eller som 
energikilder, i forbindelse med 
nyttiggørelsesoperationer bidrager til 
opfyldelsen af EU's målsætning om 
bæredygtig udvikling. Reach bør ikke 
indføre krav, som kan forringe 
mulighederne for genanvendelse og 
nyttiggørelse og dermed øge behovet for 
ikke-vedvarende ressourcer.

Begrundelse
Wastes & materials used for secondary raw materials or sources of energy in recovery 
operations as defined by the Waste Framework Directive or according to European 
Standards, should be excluded from REACH as they are regulated by EU waste legislation. 
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Directive 91/156/EEC introduces “secondary raw materials extracted from waste” and Art. 
31(b) states that Member States shall take appropriate measures to encourage: “the recovery 
of waste by recycling, re-use or reclamation or any other process with a view to extracting 
secondary raw materials, or the use of waste as a source of energy”.

Ændringsforslag 28

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

ca) stoffer, præparater eller artikler, der er 
affald som defineret i Rådets direktiv 
91/156/EØF af 18. marts 1991 om ændring 
af direktiv 75/442/EØF om affald*.

* EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

Begrundelse
Medtagelse af genanvendte råvarer i anvendelsesområdet for Reach vil i alvorlig grad 
forringe mulighederne for genanvendelse og nyttiggørelse og vil dermed øge behovet for ikke-
vedvarende ressourcer. Det bør tydeliggøres, at dobbeltlovgivning undgås, og at 
genanvendelse på ingen måde begrænses af Reach. Der findes i den eksisterende 
fællesskabslovgivning allerede bestemmelser om genanvendelsesaktiviteter, driftstilladelser 
og anvendelse af genanvendte materialer som "sekundære råvarer udvundet af affald".

Ændringsforslag 29

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

cb) råstoffer af naturlig oprindelse, der 
ikke sælges til den brede offentlighed og 
udelukkende er beregnet på at blive 
anvendt i anlæg, der er omfattet af direktiv 
96/61/EF.

Begrundelse

Many organic and inorganic raw materials contain, in their natural form, CMR substances in 
concentrations that would fall within the classification. These primary raw materials are used 
in metal production plants, all of which are subject to the provisions of the IPPC legislation 
on integrated pollution prevention and control (Directive 96/61/EC) as well as other EU 
legislation on the protection of workers and the environment. This amendment does not affect 
the level of worker and environmental protection but reduces the burden of red tape for 
industry.
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Ændringsforslag 30

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

cc) stoffer i tobaksvarer i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer.

Begrundelse

Directive 2001/37/EC already regulates the use of substances in tobacco products: in 
particular, Articles 3 and 6 of Directive 2001/37/EC deal with limit values and provision of 
information concerning ingredients. In this connection both the function and the category of 
an ingredient are to be indicated, as well as toxicological data.

Ændringsforslag 31

Artikel 2, stk. 1, litra c d (nyt)

cd) stoffer i batterier i henhold til direktiv 
91/157/EØF (ændret ved direktiv 91/86/EF 
og 98/101/EF).

Begrundelse

More than ten years ago, the directive on batteries created the preconditions for regulating 
the whole life cycle of batteries, from the selection of the individual substances, via use to 
recycling. As the directive on batteries is intended to remain in force, batteries can be 
excluded from the scope of REACH.

Amendment 32

Artikel 2, stk. 2, indledning og litra a-c
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2. Denne forordning berører ikke: 2. Denne forordning berører ikke:
a) Rådets direktiv 89/391/EØF a) fællesskabslovgivningen om sundhed og 

sikkerhed på arbejdspladsen
b) direktiv 90/394/EØF
c) Rådets direktiv 98/24/EF

Ændringsforslag 33

Artikel 2, stk. 2 a-2 c (nye)

2a. Bestemmelserne i afsnit II, III, V og VI 
finder ikke anvendelse i det omfang, et stof 
er fremstillet eller importeret med henblik 
på anvendelse i følgende slutprodukter, 
eller i det omfang, et stof anvendes i dem:

a) human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 
2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF,
b) levnedsmidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 178/2002, herunder
i) tilsætningsstoffer til levnedsmidler, som 
falder ind under direktiv 89/107/EØF,
ii) aromastoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 88/388/EØF,
iii) som et sødestof til brug i levnedsmidler, 
som falder ind under Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 94/35/EF,
iv) som et andet tilsætningsstof til 
levnedsmidler end et farvestof eller sødestof 
i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 95/2/EF,
c) dyrefoder, herunder
i) tilsætningsstoffer, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 1831/2003 om 
fodertilsætningsstoffer, og
ii) foderstoffer, som falder ind under 
direktiv 82/471/EØF,
d) materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer, som falder ind under forordning 
(EF) nr. 2004/1935,
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e) medicinsk udstyr, som falder ind under 
direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF 
eller direktiv 98/79/EF,
f) plantebeskyttelsesmidler, jf. direktiv 
91/414/EØF,
g) biocidholdige produkter, som falder ind 
under direktiv 98/8/EF.
2b. Bestemmelserne i afsnit VII finder ikke 
anvendelse for de anvendelser af stoffer, 
der er omhandlet i stk. 2 a, og for følgende 
anvendelser:
a) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
mellemprodukt,
b) anvendelse som motorbrændstof 
omfattet af direktiv 98/70/EF,
c) anvendelser som brændstof i mobile eller 
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer,
d) særlige anvendelser af registrerede 
stoffer, der udelukkende er bestemt til 
eksport til tredjelande.
2c. Bestemmelserne i afsnit IV og X finder 
ikke anvendelse på præparater, der er 
opført i stk. 2 a, litra a)-g), eller på stoffer i 
disse præparater.

Begrundelse

Hvis anvendelsesområdet for hele forordningen tydeliggøres i begyndelsen af teksten, er 
virksomheder, som ikke behøver at anvende Reach, ikke nødt til at gennemlæse hele 
forordningens tekst. Dette ændringsforlag samler derfor alle de bestemmelser vedrørende 
anvendelser, der er spredt rundt omkring i forslaget, på ét sted. Desuden er levnedsmidler og 
foderstoffer ikke omfattet af Reach. Tilsætningsstoffer til levnedsmidler bør heller ikke være
omfattet, da de er tilstrækkeligt dækket af anden lovgivning.

Ændringsforslag 34

Artikel 2, stk. 2 d (nyt)

2d. Denne forordning berører ikke de 
forbud og restriktioner, der er fastlagt i 
Rådets direktiv 76/768/EØF som ændret, 
og som vedrører:
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a) afprøvning på dyr af kosmetiske midler i 
deres endelige udformning eller nogle af 
eller alle ingredienserne heri og

b) markedsføring af kosmetiske midler, 
hvori nogle eller alle ingredienser eller det 
færdige produkt er blevet afprøvet på dyr
I det omfang, hvori stoffer, der anvendes 
som kosmetiske ingredienser, er omfattet af 
denne forordning, er afprøvning på dyr 
ikke tilladt med henblik på nogen form for 
vurdering krævet i denne forordning, for så
vidt angår sådanne stoffer.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at beskytte syvende ændring af direktivet om kosmetiske 
midler med dennes bestemmelser om forbud mod afprøvning af kosmetiske midler på dyr og 
markedsføring af produkter afprøvet på dyr.

Ændringsforslag 35

Artikel 3, nr. 1

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

1. Stof: et grundstof og forbindelser heraf, 
naturligt eller industrielt fremstillet, 
indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, som 
er nødvendige til bevarelse af stoffets 
stabilitet, og sådanne urenheder, som er til 
stede efter fremstillingsprocessen eller 
forekommer i naturen og udvindes som en 
del af stoffet, bortset fra opløsningsmidler, 
som kan udskilles, uden at det påvirker 
stoffets stabilitet eller ændrer dets 
sammensætning.

Begrundelse

Natural cellulose fibres are polymers extracted from wood, which may contain natural 
impurities (which vary significantly from one tree, climate, and season to another), that are 
co-extracted from the wood and that may remain in paper and tissue paper even after the 
processing of the cellulose fibres. Some of these natural impurities may have been chemically 
modified during the manufacturing process. REACH exempts from its requirements impurities 
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“deriving from the process used”. It should be made clear that this exemption extends to 
impurities occurring in nature. 

Ændringsforslag 36

Artikel 3, nr. 1 a (nyt)

1a. Botanisk afledt stof: et komplekst stof 
frembragt ved at udsætte en plante eller 
dele heraf for en fysisk behandling såsom 
ekstraktion, destillering, eksprimering, 
fraktionering, rensning, koncentrering 
eller fermentering, hvis sammensætning 
afhænger af kildens køn, art og 
vækstbetingelser og af den proces, der er 
anvendt til behandlingen.

Begrundelse

The introduction of a specific definition for natural substances derived from botanicals under 
REACH is necessary to clarify the scope of the exemption provided under Annex III for 
natural substances and ensure legal certainty in the implementation of REACH provisions.

This category of natural substances encompasses a wide diversity of substances, which are 
not well-defined chemical elements within the meaning of the definition of “substances” in 
the Commission proposal. Botanically-derived substances should therefore be distinguished 
from other substances covered by REACH.

Ændringsforslag 37

Artikel 3, nr. 2

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

2. Præparat: homogene eller uhomogene 
blandinger eller opløsninger, der er 
sammensat af to eller flere stoffer, uanset 
hvad det konkrete aggregat af hver
bestanddel, blanding eller opløsning er.

Begrundelse
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Precision in order to take account of the broad variety of preparations which often combine 
components in different aggregates (gas, liquid, solid).

Ændringsforslag 38

Artikel 3, nr. 2 a (nyt)

2a. Metallegering: en særlig form for 
præparat, som er homogent på
makroskopisk plan og består af to eller 
flere kemiske elementer, der er forbundet 
på en sådan måde, at de ikke uden videre 
kan adskilles ad mekanisk vej, og som skal 
vurderes ud fra sine særlige specifikke 
egenskaber.

Begrundelse

Though described in Annex Ia as 'special preparations', alloys are not mentioned in the body 
of the Regulation in a fashion that takes account of their special properties. Alloys consist of 
two or more substances (metals) that fuse together in a new, insoluble crystal lattice. Alloys 
should therefore not be registered themselves as preparations, but the safe use of metals in 
alloys should be examined, as already stated in the considerations of Directive 1999/45/EC 
on dangerous preparations.

REACH should include this new definition agreed by the UN as a definition of metallic alloys 
within the context of the Globally Harmonised System for Chemical Classification and 
Labelling (GHS). Inserting this definition in REACH would also bring the definitions into line 
with the requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC).

Ændringsforslag 39

Artikel 3, nr. 3

3. Artikel: en genstand, som består af et eller 
flere stoffer eller præparater, og som under 
fremstillingen har fået en bestemt form, 
overflade eller beskaffenhed, som har større 
betydning for dens endelige funktion, end 
dens kemiske sammensætning har.

3. Artikel: en menneskeskabt genstand, 
hvori et eller flere stoffer og/eller præparater 
er til stede, og som under fremstillingen har 
fået en bestemt form, overflade eller 
beskaffenhed, som er relevant for dens 
endelige funktion.
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Begrundelse

The Commission's proposal uses inconsistent wording in Articles 3(3), 6(1) and 6(2) as 
regards substances in articles. Similar inconsistencies exist in German legislation where they 
have caused significant legal uncertainty. The proposed amendments for Articles 3(3) and 
Article 6 (1-7) harmonise this wording. Further the phrase “determining its end use function 
to a greater degree than its chemical composition does” could create confusion.

Ændringsforslag 40

Artikel 3, nr. 12

12. Anvendelse: enhver form for 
forarbejdning, anvendelse i præparater, 
opbevaring, behandling, påfyldning i 
beholdere, overførsel fra en beholder til en 
anden, blanding, fremstilling af en artikel 
eller enhver anden brug.

12. Anvendelse: enhver form for 
forarbejdning, anvendelse i præparater, 
opbevaring, behandling, påfyldning i 
beholdere, overførsel fra en beholder til en 
anden, blanding, fremstilling af en artikel 
eller enhver anden tilstrækkeligt defineret
brug.

Begrundelse

Uses must be defined in such a way that, in conjunction with exposure categories, they enable 
a practicable REACH system to be achieved.

Ændringsforslag 41

Artikel 3, nr. 12 a (nyt)

12a. Anvendelseskategorier: klassificering 
af anvendelser, hvor der sondres mellem
industriel anvendelse, erhvervsmæssig 
anvendelse og forbrugeranvendelse.

Ændringsforslag 42

Artikel 3, nr. 12 b (nyt)
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12b. Eksponeringskategorier: klassificering 
af eksponeringer ud fra de relevante
måder, hvorpå mennesker eksponeres, de
måder, hvorpå miljøemission foregår, samt
eksponeringens varighed og hyppighed.

Ændringsforslag 43

Artikel 3, nr. 14, indledning

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 44

Artikel 3, nr. 14 a (nyt)

14a. Kemisk ikke-modificeret stof: et stof, 
hvis kemiske struktur forbliver uændret, 
selv om det har gennemgået en kemisk 
proces som f.eks. en kemisk behandling for 
at fjerne urenheder.

Begrundelse

Forslaget undtager "stoffer, der forekommer i naturen, hvis de ikke modificeres kemisk under 
fremstillingen," fra registreringspligten. Det basisråstof, der anvendes til produktion af papir 
og pap, er cellulosemasse, som er af naturlig oprindelse. En del af cellulosemassen kan 
udvindes ved at opløse eller opbløde det harpiksholdige materiale mellem fibrene og således 
gøre adskillelsen lettere. Reach bør gøre det klart, at denne kemiske proces ikke modificerer 
cellulosemassen kemisk.
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Ændringsforslag 45

Artikel 3, nr. 14 b (nyt)

14b. Stoffer, der forekommer i naturen: 
stoffer, som er uforarbejdede eller 
forarbejdet alene ad manuel, gravitationel 
eller mekanisk vej, ved opløsning i vand 
eller flydning eller ved opvarmning alene 
for at fjerne vand, eller som er udvundet 
fra luften uden nogen kemisk forandring i 
stoffet.

Begrundelse

For clarification and to improve workability, REACH should also include a definition of 
naturally occurring, in line with the OECD definition.

Ændringsforslag 46

Artikel 3, nr. 20

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

20. Indfasningsstof: et stof, som i den 
periode på 11 år, der følger efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, opfylder mindst ét 
af følgende kriterier:

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

a) det indgår i den europæiske fortegnelse 
over eksisterende kemiske stoffer EINECS 
(European Inventory of Existing Commercial 
Chemical Substances),
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b) det er blevet fremstillet i Fællesskabet eller 
de lande, der tiltræder Den Europæiske 
Union den 1. maj 2004, men er ikke blevet 
markedsført af producenten eller importøren,

b) det er blevet fremstillet inden denne 
forordnings ikrafttrædelse i Fællesskabet 
eller de lande, der tiltræder Den Europæiske 
Union den 1. maj 2004, men er ikke blevet 
markedsført af producenten eller importøren
en eneste gang i de 15 år forud for denne 
forordnings ikrafttrædelse, forudsat at 
producenten eller importøren kan 
dokumentere dette,

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

c) mellem den 18. september 1981 og den 
31. oktober 1993 inkl. blev det anset for at 
være anmeldt i overensstemmelse med artikel 
8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, 
som ændret ved direktiv 79/831/EØF, men 
svarer ikke til definitionen af en polymer i 
direktiv 67/548/EØF, som ændret ved 
92/32/EØF.

forudsat at producenten eller importøren 
kan dokumentere dette.

Begrundelse

This amendment clarifies that a substance is either a phase-in or a non-phase-in substance. 
This is necessary for the operation of the one substance one dataset approach. All substances 
in EINECS should be regarded as potential phase-in substances.

Ændringsforslag 47

Artikel 3, nr. 22



PE 353.595v03-00 32/164 AD\579754DA.doc

DA

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 (inkl. 
præparater og artikler) eller videreudvikling 
af et stof alene, i et præparat eller i artikler, 
hvorunder pilotanlæg eller fremstillingsforsøg 
anvendes til at udvikle produktionsprocessen 
og/eller teste stoffets anvendelsesområder.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det mere klart, at produktudvikling også omfatter 
præparater og artikler, der anvendes i pilottester under realistiske forhold. Det bør 
præciseres, at en produktudviklingsproces kan involvere alle aspekter af en 
produktionsproces, og at virksomheder har mulighed for at teste prototyper af artikler som en 
del af en PPORD-proces.

Ændringsforslag 48

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.

Begrundelse

Begrænsningen til et ton indskrænker friheden urimeligt for videnskab og forskning.

Ændringsforslag 49

Artikel 3, nr. 26
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26. Uønsket anvendelse: en anvendelse hos 
downstream-brugerne, som registranten 
fraråder.

26. Ikke-anbefalet anvendelse: en 
anvendelse hos downstream-brugerne, som 
registranten med god grund kan fraråde, 
fordi han ikke anser den for at være sikker 
og kan fremføre en videnskabelig 
begrundet argumentation mod dens 
sikkerhed.

Begrundelse

Begrebet "uønsket anvendelse" har en emotionel snarere end en videnskabelige eller juridisk 
betydning. Registranter bør have ret til at fraråde anvendelser, som de ikke anser for at være 
sikre, men ikke anvendelser, som de blot ikke ønsker at registrere.

Ændringsforslaget vil styrke downstream-brugernes position i forsyningskæden. Det gør det 
klart, at registranter kan begrænse en downstream-brugeres anvendelse af et stof, hvis der er 
en fornuftig videnskabelig årsag hertil, navnlig med hensyn til menneskers sundhed og 
beskyttelse af miljøet.

Ændringsforslag 50

Artikel 3, nr. 28

28. Pr. år: pr. kalenderår. 28. Pr. år: pr. kalenderår. Bortset fra 
mængder for nye stoffer, beregnes pr. år på
grundlag af gennemsnittet af produktionen 
i løbet af de foregående tre kalenderår, 
medmindre andet er angivet.

Begrundelse

Herved gøres Reach-systemet fleksibelt, idet der tages højde for svingninger i 
produktionsmængder. Det eliminerer endvidere risikoen for, at en virksomhed pludselig skal 
overholde højere eller lavere datakrav på grund af udsving i efterspørgslen. For stoffer, der 
ikke tidligere er fremstillet, bør kun det indeværende år tages i betragtning.

Ændringsforslag 51

Artikel 3, nr. 29 a (nyt)
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29a. Små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er): virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling af 6. maj 20031.
_______________
1 EFT L 124 af 20. maj 2003.

Begrundelse

Det er nyttigt at definere SMV'er for at kunne afgrænse dem med henblik på specifikke ad hoc-
procedurer.

Ændringsforslag 52

Artikel 3, nr. 29 b (nyt)

29b. Affald: et stof, et præparat eller en 
artikel, der er omfattet af Rådets direktiv
75/442/EØF.

Begrundelse

Affald reguleres og forvaltes allerede ved anden EU-lovgivning og international lovgivning 
om affald. Medtagelsen af affald til genvinding i dyre prøvnings- og registreringsprocesser 
kunne udgøre en alvorlig trussel mod genvindingssektoren og virke afskrækkende på importen 
og anvendelsen af - f.eks. - stålskrot og strider således mod Kommissionens engagement i 
bæredygtig udvikling og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne. 

Ændringsforslag 53

Artikel 3, nr. 29 c (nyt)

29c. Mineral: en kombination af 
uorganiske komponenter, som disse 
forefindes i jordskorpen, med et 
karakteristisk sæt af kemiske 
sammensætninger, krystallinske former og 
fysisk-kemiske egenskaber.

Begrundelse

Bilag III, punkt 8, indeholder undtagelsesbestemmelser for bl.a. "mineraler". I det 
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foreliggende forslag gives der imidlertid ingen definition af mineral. Med dette 
ændringsforslag afhjælpes denne mangel, og der sikres øget klarhed med henblik på
gennemførelsen af Reach. 

Ændringsforslag 54

Artikel 4, stk. 1

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

udgår

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

Begrundelse

Disse bestemmelser er flyttet til artikel 2, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 55

Artikel 4, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) polymerer

Begrundelse

Polymerer bør helt undtages fra Reach og ikke blot fra registreringsproceduren. Når det 
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engang besluttes også at fastsætte bestemmelser for disse artikler, bør der udarbejdes en ad 
hoc-forordning eller et ad hoc-direktiv.

Ændringsforslag 56

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

ca) stoffer i præparater, der opfylder 
kriterierne for registrering, men som 
allerede er registreret til den pågældende 
anvendelse af en aktør i forsyningskæden.

Begrundelse

Med den foreslåede ændring forhindres det, at stoffer i præparater, som allerede er 
registreret til den pågældende anvendelse4 af en aktør i forsyningskæden, skal registreres på
ny, når stofferne overskrider de koncentrationer, der er fastlagt i direktiv 1999/45/EF, og 
deres samlede mængde overskrider 1 ton om året.

Hermed undgår man at bebyrde (små) importører af præparater, ligesom det kan bidrage til 
at sikre forsyningen med højtspecialiserede præparater, der markedsføres i EU i små
mængder, hvilket kan være af afgørende betydning for EU's industri.

Ændringsforslag 57

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

ca) stoffer alene eller i præparater, der er 
registreret af en producent eller importør i 
overensstemmelse med dette afsnit, og som 
genanvendes i Fællesskabet af en anden 
producent eller importør, der påviser, at:
i) det stof, der er resultatet af 
genanvendelsesprocessen, er det samme 
som det stof, der allerede er registreret, og
at
ii) han har modtaget oplysningerne i 
henhold til artikel 29 og 30 vedrørende det 
registrerede stof.

Begrundelse
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Stoffer, der er resultat af specifikke genanvendelsesprocesser, bør undtages fra 
registreringspligten, forudsat at den virksomhed, der står for genanvendelsesprocessen, har 
modtaget oplysninger om stoffet.

Ændringsforslag 58

Artikel 4, stk. 3

3. På stedet isolerede mellemprodukter eller 
transporterede isolerede mellemprodukter 
undtages fra bestemmelserne i kapitel 2 og 3, 
dog med forbehold af bestemmelserne i 
kapitel 4, 5 og 6.

3. På stedet isolerede mellemprodukter på
markedet eller transporterede isolerede 
mellemprodukter på markedet undtages fra 
bestemmelserne i kapitel 2 og 3, dog med 
forbehold af bestemmelserne i kapitel 4, 5 og 
6 samt i kapitel 2, artikel 5, stk. 3.

Begrundelse

Med denne bestemmelse sikres det, at der ikke hersker nogen forvirring om behovet for at 
registrere monomerer, altså at monomerer ikke er omfattet af undtagelserne for 
mellemprodukter.

Ændringsforslag 59

Artikel 4 a (ny)

Artikel 4 a

Undtagelser fra forpligtelsen til at foretage 
registrering for produkt- og 

procesorienteret forskning og udvikling 
(Ppord)

1. Et stof fremstillet i Fællesskabet eller 
importeret med henblik på anvendelse til 
procesorienteret forskning og udvikling i et 
hvilket som helst led i forsyningskæden
undtages fra registreringspligten i artikel 5, 
6, 15, 16 og 19 i en periode på op til 10 år, 
forudsat at producenten eller importøren 
anmelder følgende oplysninger til 
agenturet i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

a) producenten eller importørens identitet
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b) stoffets identitet

c) stoffets eventuelle klassificering
d) den anslåede mængde, og

e) en liste over eventuelle kunder.

Et sådan stof må på intet tidspunkt gøres 
tilgængeligt for offentligheden, hverken 
alene eller i et præparat eller i en artikel. 
Personalet hos anmelderen, 
kunden/kunderne eller hos af disse klart 
definerede enheder skal håndtere stoffet 
under rimeligt kontrollerede betingelser. 
Tiloversblevne mængder skal indsamles til 
bortskaffelse efter undtagelsesperiodens
eller forskningsperiodens udløb, afhængigt 
af hvilken af disse begivenheder der først 
indtræder.
2. 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 samt fremsender de 
anmeldte oplysninger sammen med 
nummer og dato til de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor stoffet produceres, importeres eller 
anvendes med henblik på den produkt- og 
procesorienterede forskning.

3. Agenturet kan forlænge den oprindelige
undtagelsesperiode med højst 10 år mere 
efter anmodning, hvis producenten eller 
importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet.

4. Anmelderen kan i overensstemmelse 
med artikel 87-89 appellere enhver 
afgørelse truffet i henhold til stk. 3.

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

Begrundelse
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Det er mere logisk at placere bestemmelserne om undtagelser lige efter bestemmelserne om 
anvendelsesområdet.

Det bør være klart, at Ppord-aktiviteter kan foregå i et hvilket som helst led i 
forsyningskæden.

Pligt til at sikre, at stoffet kun håndteres af klart definerede enheder, under kontrollerede 
betingelser og skal genindsamles, kan erstatte kravene om detaljerede oplysninger.

Ppord- og F&U-cykler i fremstillingsfasen varierer meget. Derfor skal undtagelsesperioden 
være fleksibel, og der skal være mulighed for op til 10 års forlængelse, hvis dens berettigelse 
påvises. Alle afgørelser vedrørende undtagelsesperioden skal kunne appelleres af 
anmelderen.

Ændringsforslag 60

Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Registrering i henhold til stk. 1 
bortfalder for stoffer i præparater, når 
stoffets koncentration i præparatet er 
mindre end den mindste koncentration i en 
af følgende bestemmelser: 

a) de koncentrationer, der er angivet i 
tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF 

b) de koncentrationsgrænseværdier, der er 
angivet i bilag I til direktiv 67/548/EØF

c) 0,1 %, når stoffet overholder kriterierne i 
bilag XII.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 61

Artikel 5, stk. 3
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3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de ikke-registrerede
monomere stoffer eller andet/andre ikke-
registrerede stoffer, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt:

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de ikke af en aktør opad i 
forsyningskæden registrerede monomere 
stoffer eller andet/andre ikke-registrerede 
stoffer, medmindre nævnte monomerer har 
udviklet sig under en syntese og ikke kan 
isoleres, hvis begge nedenstående betingelser 
er opfyldt:

a) polymeren består af 2 vægtprocent (w/w) 
eller mere af sådant/sådanne monomere 
stoffer eller andet/andre stoffer

a) polymeren består af 2 vægtprocent (w/w) 
eller mere af sådant/sådanne monomere 
stoffer eller andet/andre stoffer

b) den samlede mængde af sådant/sådanne 
monomere stoffer eller andet/andre stoffer 
udgør 1 ton eller mere pr. år.

b) den samlede mængde af sådant/sådanne 
monomere stoffer eller andet/andre stoffer 
udgør 1 ton eller mere pr. år.

Ikke-registrerede monomere stoffer eller 
andre ikke-registrerede stoffer er sådanne 
stoffer, som ikke er registreret af den 
producent, der leverer dem til producenten 
af polymerer.

Hvis ikke-registrerede monomere stoffer 
eller andre ikke-registrerede stoffer er 
blevet registreret af den oprindelige 
producent eller af en repræsentant valgt af 
denne, kan producenten af polymerer 
imidlertid benytte denne registrering, 
såfremt registranten har angivet, at det/de 
pågældende stoffer anvendes i 
produktionen af polymerer. 

Begrundelse

Teksten skelner klart mellem registrerede og ikke-registrerede monomere stoffer og deres 
anvendelse i produktionen af polymerer. Imidlertid opstår nogle monomerer under 
produktionsprocessen og reagerer straks videre. Det er derfor ikke muligt at foretage en 
registrering, hvis udgifterne dertil skal holdes på et acceptabelt niveau. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 62

Artikel 5, stk. 4
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4. En indsendelse med anmodning og 
registrering indsendes til agenturet sammen 
med det af agenturet fastsatte gebyr.

4. En indsendelse med anmodning og 
registrering indsendes til agenturet sammen 
med det af agenturet fastsatte gebyr. Der 
opkræves intet gebyr for registrering af 
stoffer fremstillet i mængder på mellem 1 
og 10 tons, for hvilke det tekniske dossier 
indeholder alle de i bilag V anførte data.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal give incitament til indgivelse af komplette data for stoffer i 
mængder på mellem 1 og 10 tons, hvilket vil lette agenturets arbejde. Den finansielle 
belastning af SMV'er vil også blive mindre.

Ændringsforslag 63

Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Polymerer, der allerede er anmeldt efter 
direktiv 67/5487EØF, anses for at være 
registrerede i henhold til dette afsnit. 
Agenturet skal senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse anvise et 
registreringsnummer.

Begrundelse

Beskyttelse af erhvervede rettigheder i forbindelse med allerede anmeldte nye polymerer.

Ændringsforslag 64

Artikel 6, stk. 1

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. Enhver producent eller importør af artikler 
indsender en registrering til agenturet for 
ethvert stof i disse artikler, hvis alle de 
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) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
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b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF

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

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

c) stoffets frigivelse er et specifikt designet 
led i artiklens funktion under normale og 
med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser

ca) når det frigivne stof er del af et 
præparat, er det til stede i de(t)
præparat(er), der er frigivet fra artiklen, i 
koncentrationer, som er lig med eller 
mindre end det laveste af følgende:
- koncentrationsgrænserne i bilag I til 
direktiv 67/548/EØF eller

- de koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
del A og del B i bilag II til direktiv 
1999/45/EF, når der ikke er fastsat nogen 
koncentrationsgrænse for det pågældende 
stof i præparater i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, eller
- 0,1%, hvis stoffet opfylder kriterierne i 
bilag XII

cb) stoffet er ikke registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør 
længere oppe i forsyningskæden, og 
cc) stoffet er ikke undtaget fra 
registreringspligten, jf. bilag II og III.

Begrundelse

Ved at fjerne ordet "indeholdt" sikres en sammenhængende formulering i forslaget. Ligeledes 
er "article type" ikke defineret i forslaget [vedrører kun den engelske version] og bør fjernes 
for at undgå juridisk usikkerhed. Koncentrationsgrænserne, som er tilføjet artikel 6, stk. 1, i
litra ca), er taget fra det nuværende direktiv om præparater (1999/745/EF), hvor stoffer i 
præparater ikke betragtes som farlige, hvis de holder sig under disse grænser. I artikel 6, stk. 
1, litra cb), præciseres det, at oplysninger om stoffer i artikler skal videreformidles nedad i 
forsyningskæden, hvis fremstilling af en artikel er en tilsigtet anvendelse.

Ændringsforslag 65



AD\579754DA.doc 43/164 PE 353.595v03-00

DA

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:

2. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof i disse artikler, hvis 
alle de følgende betingelser er opfyldt:

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år

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

b) agenturet har en begrundet mistanke 
om, at:

i) stoffet frigives fra artiklerne, og at
ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne udgør 
en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet

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

c) stoffet ikke er registreret til fremstilling 
af artiklen.

d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Artikel 6, stk. 2, omhandler stoffer, der utilsigtet frigives fra artikler. Med Kommissionens 
forslag gøres producentens eller importørens selvindberetning til en forudsætning for, at 
agenturet kan kræve registrering i disse tilfælde, hvormed agenturet frarøves ethvert initiativ. 
Endvidere er betingelserne for denne selvindberetning ligeledes uklare.

Med ændringsforslaget får agenturet beføjelse til at anmode om supplerende oplysninger fra 
producenten /importøren, hvis det har begrundet mistanke om, at stoffet udgør en risiko 
(hermed sikres også overensstemmelse med WTO). 

Ændringsforslag 66
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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

Dette er i forlængelse af det forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 6, stk. 2. De 
krævede oplysninger vil være de samme for alle registreringer.

Ændringsforslag 67

Artikel 6, stk. 4

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

udgår

Begrundelse

Dette er i forlængelse af det forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 6, stk. 2.
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Ændringsforslag 68

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.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er indeholdt i de forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 6, stk. 
1, og artikel 6, stk. 2.

Ændringsforslag 69

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 og 2 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.

Begrundelse

Dette er i forlængelse af de forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 6, stk. 2-4.

Ændringsforslag 70

Artikel 6, stk. 7

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

udgår

Begrundelse

De forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 6, stk. 1 og 2, gør denne bestemmelse 
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overflødig.

Ændringsforslag 71

Artikel 6, stk. 7 a (nyt)

7a. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når 
stofferne frigives under anvendelser, som 
producenten eller importøren har advaret 
imod, eller under affaldsfasen.

Ændringsforslag 72

Artikel 6 a, stk. 1

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

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

Begrundelse

Den nuværende bestemmelse forudsætter, at producenter fra tredjelande har adgang til alle
relevante oplysninger om et stofs bestemmelse (dvs. om det skal eksporteres direkte til EU, 
eller om de skal indgå i et præparat eller en artikel). I praksis vil producenten imidlertid ikke 
altid have adgang til disse oplysninger, fordi de undertiden betragtes som 
forretningshemmeligheder. For at gøre bestemmelsen mere realistisk og gennemførlig bør 
også tredjelandsproducenter af artikler og præparater have mulighed for at udpege en 
enerepræsentant.

Ændringsforslag 73

Artikel 6 a a (ny) - Overdragelse og deling af registreringer - Grupperegistrering

Artikel 6 a a
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Overdragelse og deling af registreringer - 
Grupperegistrering

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

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

Begrundelse

Hvis en registrant ikke længere ønsker at gøre brug af en registrering, skal han have 
mulighed for at overdrage de rettigheder, der følger af registreringen. 

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

Ændringsforslag 74

Artikel 7
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1. Artikel 5 og 19 finder i en periode på 5 
år ikke anvendelse på et stof fremstillet i 
Fællesskabet eller importeret med henblik 
på anvendelse til procesorienteret forskning 
og udvikling af et antal registrerede kunder 
i en mængde, som er begrænset til 
anvendelse til procesorienteret forskning og 
udvikling.

udgår

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:
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.

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.
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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.

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

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

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. 

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne 
kompetente myndigheder.
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9. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de respektive medlemsstater 
behandler altid oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 til 8 fortroligt.

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

Begrundelse

Flyttet til artikel 4a (ny) ovenfor.

Ændringsforslag 75
Artikel 8

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
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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.

Begrundelse

Disse bestemmelser indgår nu i artikel 2, stk. 2a (nyt).

Ændringsforslag 76

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 omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser

Oplysninger om identificerede anvendelser 
omfatter standardoplysninger om 
anvendelses- og eksponeringskategorier 
således som fastsat i retningslinjer på
grundlag af bilag I.

Ændringsforslag 77

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 78

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

Begrundelse

Dannelsen af et konsortium skal altid ske i overensstemmelse med konkurrencereglerne, 
navnlig EF-traktatens artikel 81 om aftaler og vedtagelser mellem virksomheder og deres 
konsekvenser for konkurrencen inden for fællesmarkedet.

Ændringsforslag 79

Artikel 10, stk. 2
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2. Hver registrant, der deltager i et
konsortium, betaler kun en tredjedel af
registreringsgebyret.

2. Hvert konsortium betaler 
registreringsgebyret og afgør internt, 
hvorledes disse omkostninger skal fordeles.
Hver registrant eller hvert konsortium, som 
har betalt et registreringsgebyr, har ret til 
efter egen afgørelse og prissætning at 
debitere andre, som ønsker at deltage i 
registreringen af stoffet.

Ændringsforslag 80

Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen udarbejder 
retningslinjer med henblik på at hjælpe 
firmaer, der er en del af et konsortium, 
med fuldt ud at overholde Fællesskabets 
konkurrenceregler.

Begrundelse

Det er nødvendigt med retningslinjer for at hjælpe firmaer med at danne konsortier uden at 
overtræde konkurrencelovgivningen.

Ændringsforslag 81

Artikel 10, stk. 2 b (nyt)

2b. Enhver producent eller importør eller
ethvert konsortium kan udnævne en 
tredjemand som repræsentant i alle forhold 
i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Det bør være muligt for en tredjepart på individuelle virksomheders eller et konsortiums 
vegne at repræsentere virksomhedens eller producentgruppens interesser.

Ændringsforslag 82
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Artikel 11, stk. 1, litra a

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

a) de oplysninger om fysisk-kemiske 
egenskaber, der er nærmere angivet i bilag 
V, samt alle andre toksikologiske og 
økotoksikologiske oplysninger, 
producenten eller importøren råder over, 
for stoffer, der fremstilles eller importeres i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller importør

Ændringsforslag 83

Artikel 12, stk. 1

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan genereres på anden måde end 
ved forsøg, især ved anvendelse af modeller 
for kvantitative eller kvalitative struktur-
aktivitet relationer på grundlag af 
oplysninger om strukturelt beslægtede 
stoffer, under forudsætning af at 
betingelserne i bilag IX er opfyldt.

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan genereres på anden måde end 
ved forsøg, især ved anvendelse af modeller 
for kvantitative eller kvalitative struktur-
aktivitet relationer på grundlag af 
oplysninger om strukturelt beslægtede 
stoffer, under forudsætning af at 
betingelserne i bilag IX er opfyldt.

Forsøg, jf. bilag VI-VIII, kan udelades, når 
det af oplysninger om eksponering og 
gennemførte risikostyringsforanstaltninger 
fremgår, at dette er berettiget, således som 
nærmere fastsat i bilag IX.

Ændringsforslag 84

Artikel 12, stk. 4, afsnit 1
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4. Hvis et stof allerede er registreret, er en ny 
registrant berettiget til at henvise til tidligere 
indsendte undersøgelser og forsøgsrapporter, 
herefter benævnt "undersøgelser", 
vedrørende samme stof, forudsat at han kan 
påvise, at stoffet, som han nu registrerer, er 
det samme som det tidligere registrerede, 
herunder med hensyn til renhed og arten af 
urenheder, og forudsat at han kan indsende
en dataadgangstilladelse fra den tidligere 
registrant/de tidligere registranter, der giver 
tilladelse til brug af undersøgelserne.

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en ny 
registrant berettiget til at henvise til tidligere 
indsendte undersøgelser og forsøgsrapporter, 
herefter benævnt "undersøgelser", 
vedrørende samme stof, forudsat at han kan 
påvise, at stoffet, som han nu registrerer, er 
det samme som det tidligere registrerede. 
Stoffet anses for at være det samme, hvis 
renhedsgraden og arten af urenheder er af 
tilsvarende karakter og ikke ændrer dets 
toksicitetsprofil. Den ny registrant 
indsender en dataadgangstilladelse fra den 
tidligere registrant/de tidligere registranter, 
der giver tilladelse til brug af 
undersøgelserne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil forbedre forordningens brugbarhed betydeligt. Eftersom den første 
registrant skal fremlægge oplysninger om stoffets renhed (bilag IV, punkt 2), sikrer det, at et 
stof ikke skal registreres adskillige gange, bare fordi dets renhed og arten af urenheder måske 
varierer, uden at dette indvirker negativt på dets toksicitetsprofil.

Ændringsforslag 85

Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

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

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
98/24/EF udføres en kemisk 
sikkerhedsvurdering for alle stoffer, der skal 
registreres i henhold til dette kapitel, hvis 
registranten fremstiller eller importerer et 
sådant stof i mængder på 10 tons eller 
derover pr. år. For stoffer i mængder på
under 100 t gælder sikkerhedsdatabladet 
som kemisk sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Det udvidede sikkerhedsdatablad indeholder alle relevante resultater af risikovurderingen. 
Især for SMV'er er to dokumenter (sikkerhedsrapport og sikkerhedsdatablad) en unødvendig 
dobbeltbelastning.
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Ændringsforslag 86

Artikel 13, stk. 2, indledning

2. En kemisk sikkerhedsvurdering er ikke 
påkrævet for stoffer, der er til stede i et 
præparat, hvis stoffets koncentration i 
præparatet er mindre end det laveste af 
nedenstående:

2. En kemisk sikkerhedsvurdering er ikke 
påkrævet for stoffer, der er til stede i et 
præparat eller en artikel, hvis stoffets 
koncentration i præparatet eller artiklen er 
mindre end det laveste af nedenstående:

Begrundelse

Den ovenstående undtagelse gælder kun for stoffer i præparater. For stoffer i artikler gælder 
kravene endog for spormængder. Der er ingen toksikologiske eller økotoksikologiske kriterier, 
som kan begrunde denne forskelsbehandling af artikler i forhold til præparater. Med dette 
ændringsforslag om udvidelse af undtagelsen til artikler bringes Reach på linje med direktiv 
76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og 
præparater, der indeholder undtagelsesbestemmelser for anvendelsen af stoffer i både 
præparater og artikler, når de befinder sig under specifikke koncentrationsgrænser.

Ændringsforslag 87

Artikel 13, stk. 3, litra d

d) vurdering af PBT og vPvB. udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 88

Artikel 13, stk. 4, afsnit 2
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Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens identificerede 
anvendelser.

Eksponeringsvurderingen - hvor det er 
hensigtsmæssigt, baseret på anvendelses- 
og eksponeringskategorier - og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle
producentens eller importørens identificerede 
anvendelser i mængder på 1 ton eller mere 
om året..

Begrundelse

Forbedrer brugbarheden, idet det begrænser anvendelser der skal omtales i den kemiske 
sikkerhedsrapport til dem på en ton eller mere. Ifølge kommissionsforslaget skal enhver 
anvendelse tages under behandling, selv i meget små mængder.

Ændringsforslag 89

Artikel 16, stk. 2, litra b-d

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

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

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

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

d) produktionsmængder inddelt i 
tonnagegrupper (> 1 t, > 10 t, > 100 t, 
> 1000 t) pr. år.

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 90

Artikel 16, stk. 3
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3. En registrering af et transporteret isoleret 
mellemprodukt i mængder på mere end 
1 000 tons pr. år skal ud over de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, 
omfatte de oplysninger, der er nærmere 
fastsat i bilag V.

3. En producent eller importør, som 
producerer eller importerer et på stedet 
isoleret eller et transporteret isoleret 
mellemprodukt i en mængde på mindst 1 ton 
pr. år, har pligt til at fremlægge de 
oplysninger, jf. stk. 1 og 2, om stoffets 
egenskaber, der er nærmere fastsat i bilag V, 
med undtagelse af oplysninger om 
sensibilisering. Disse oplysninger stilles 
efter anmodning til rådighed for de 
kompetente myndigheder som led i den 
officielle kontrol, jf. artikel 122, samt for 
agenturet.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 91

Artikel 17, stk. 1, afsnit 1

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

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 i fuld overensstemmelse 
med konkurrencereglerne 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.

Begrundelse

Proceduren for at danne et konsortium med henblik på registrering af et isoleret 
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mellemprodukt skal være den samme som den procedure, der anvendes i forbindelse med 
stoffer.

Ændringsforslag 92

Artikel 17, stk. 2

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

2. Hvert konsortium betaler 
registreringsgebyret og afgør internt, 
hvorledes disse omkostninger skal fordeles. 
Hver registrant eller hvert konsortium, som 
har betalt et registreringsgebyr, har ret til 
efter egen afgørelse og prissætning at 
debitere andre, som ønsker at deltage i 
registreringen af stoffet.

Begrundelse

Proceduren for at danne et konsortium med henblik på registrering af et isoleret 
mellemprodukt skal være den samme som den procedure, der anvendes i forbindelse med 
stoffer.

Ændringsforslag 93

Artikel 17, stk. 2 a (nyt)

2a. Enhver producent eller importør eller 
ethvert konsortium kan udnævne en 
tredjemand som repræsentant i alle forhold 
i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Proceduren for at danne et konsortium med henblik på registrering af et isoleret 
mellemprodukt skal være den samme som den procedure, der anvendes i forbindelse med 
stoffer.
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Ændringsforslag 94

Artikel 19, stk. 1, afsnit 2

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.

2. En registrant kan, med forbehold af artikel 
25, stk. 8, 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.

Begrundelse
Rettelse af en redaktionel fejl.

Ændringsforslag 95

Artikel 19, stk. 2

2. Hvis agenturet har meddelt registranten, at 
han skal indsende yderligere oplysninger i 
henhold til artikel 18, stk. 2, andet afsnit, kan 
registranten påbegynde fremstillingen eller 
importen, hvis andet ikke angives af 
agenturet, 3 uger efter at agenturet har 
modtaget de yderligere oplysninger til 
fuldstændiggørelse af registreringen, med 
forbehold af artikel 25, stk. 4, fjerde afsnit.

2. Hvis agenturet har meddelt registranten, at 
han skal indsende yderligere oplysninger i 
henhold til artikel 18, stk. 2, andet afsnit, kan 
registranten påbegynde fremstillingen eller 
importen, hvis andet ikke angives af 
agenturet, 3 uger efter at agenturet har 
modtaget de yderligere oplysninger til 
fuldstændiggørelse af registreringen, med 
forbehold af artikel 25, stk. 8.

Begrundelse
Rettelse af en redaktionel fejl.

Ændringsforslag 96

Artikel 20, stk. 1
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1. Efter registreringen er en registrant 
ansvarlig for på eget initiativ straks skriftligt 
at meddele agenturet følgende i det format, 
der er fastlagt af agenturet i henhold til 
artikel 108:

1. Efter registreringen er en registrant 
ansvarlig for på eget initiativ straks skriftligt 
at meddele agenturet følgende i det format, 
der er fastlagt af agenturet i henhold til 
artikel 108:

a) enhver ændring i hans status, som f.eks. 
producent eller importør, eller i hans 
identitet, som f.eks. navn eller adresse

a) enhver ændring i hans status, som f.eks. 
producent eller importør, eller i hans 
identitet, som f.eks. navn eller adresse

b) enhver ændring i stoffet sammensætning, 
som anført i bilag IV

b) enhver ændring i stoffet sammensætning, 
som anført i bilag IV

c) betydelige ændringer i de årlige eller 
samlede mængder, der fremstilles eller 
importeres af vedkommende

c) betydelige ændringer i de årlige eller 
samlede mængder, der fremstilles eller 
importeres af vedkommende

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

e) signifikant ny viden om de risici, som 
stoffet indebærer for menneskers sundhed 
og/eller miljøet, og som han med rimelighed 
kan forventes at have fået kendskab til

e) signifikant ny viden om de risici, som 
stoffet indebærer for menneskers sundhed 
og/eller miljøet, og som han med rimelighed 
kan forventes at have fået kendskab til

f) enhver ændring i stoffets klassificering og 
etikettering

f) enhver ændring i stoffets klassificering og 
etikettering

g) enhver ajourføring eller ændring af den 
kemiske sikkerhedsrapport.

g) enhver ajourføring eller ændring af den 
kemiske sikkerhedsrapport.

Agenturet videregiver disse oplysninger til 
den kompetente myndighed i den relevante 
medlemsstat.

udgår

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 22, stk. 2
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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. For registrerede stoffer, der er omfattet 
af stk. 1, finder artikel 20 anvendelse.

Begrundelse

Avoid double procedures: Substances which have been classified under Directive 67/548/EEC 
have run through a procedure similar to the registration and evaluation under the REACH 
proposal.

Ændringsforslag 98

Artikel 23, stk. 1

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

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej.

For at begrænse unødvendig gentagelse af 
andre forsøg opfordres registranterne på det 
kraftigste til at udveksle 
forskningsresultater og andre oplysninger.

Ændringsforslag 99

Artikel 23, stk. 4 a (nyt)
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4a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger kan udnævne en 
tredjemand som repræsentant i alle 
forhold, jf. dette afsnit.

Begrundelse

Virksomheder bør altid have mulighed for at blive repræsenteret ved en tredjemand af hensyn 
til fortrolighed og/eller af praktiske årsager.

Ændringsforslag 100

Artikel 24, stk. 5

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

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 15 år tidligere, 
underretter agenturet først den/de 
foregående registrant(er) for at klarlægge, 
om disse ønsker deres navn offentliggjort. 
I bekræftende fald underretter agenturet 
straks den potentielle registrant om den eller 
de tidligere registranters navn og adresse.
Agenturet underretter under alle 
omstændigheder straks om de relevante 
resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

Disse undersøgelser må ikke gentages. Disse undersøgelser må ikke gentages.
Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 
registranter har afgivet en positiv erklæring i 
overensstemmelse med artikel 9, litra a), nr. 
(x).

Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 
registranter har afgivet en positiv erklæring i 
overensstemmelse med artikel 9, litra a), nr. 
(x).
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Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants
navn og adresse.

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om navn og adresse på den 
potentielle registrant eller den tredjemand, 
denne har udnævnt som sin repræsentant, 
jf. artikel 23, stk. 4a.

Begrundelse

Potentielle registranters identitet skal hemmeligholdes for nye registranter og omvendt i 
tilfælde, hvor offentliggørelse af sådanne oplysninger vil medføre afsløring af 
forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 101

Artikel 24, stk. 6

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel vedrørende samme stof, 
informerer agenturet straks begge de 
potentielle registranter om den anden 
potentielle registrants navn og adresse og 
om de undersøgelser med hvirveldyr, som 
kræves af hver af dem.

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel vedrørende samme stof, 
informerer agenturet straks begge de 
potentielle registranter om navn og adresse 
på den anden potentielle registrant eller den 
tredjemand, denne har udnævnt som sin 
repræsentant, jf. artikel 23, stk. 4a, og om 
de undersøgelser med hvirveldyr, som 
kræves af hver af dem.

Begrundelse

Potentielle registranters identitet skal hemmeligholdes i tilfælde, hvor offentliggørelse af
sådanne oplysninger ville medføre afsløring af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 102

Artikel 24, stk. 6 a (nyt)

6a. Tidligere eller potentielle registranter, 
som ikke ønsker deres navn offentliggjort, 
skal underrette agenturet inden for 15 dage 
efter anmodningen. 
Har agenturet ikke modtaget svar inden 
udløbet af denne tidsfrist, vil registrantens 
(også den potentielle registrants) identitet 
blive anset for værende ikke-fortrolig.

Begrundelse
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Beskyttelse af tidligere eller potentielle registranters identitet skal ikke forhindre 
udvekslingen af resultater fra forsøg med hvirveldyr.

Ændringsforslag 103

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 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 det beløb, der er anført i artikel 
25, stk. 8a.

Begrundelse
Det forekommer mærkeligt, at hver potentiel registrant skal betale 50 % af de oprindelige 
omkostninger til testning uden hensyntagen til både den fremstillede mængde og antallet af 
potentielle eller tidligere registranter. Ved artikel 25, stk. 8 a (nyt), etableres der en ordning 
for en mere ligelig deling af de oprindelige undersøgelsesomkostninger.

Ændringsforslag 104

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 fra den potentielle 
registrant svarende til det beløb, der er 
anført i artikel 25, stk. 8 a (nyt), og dette 
krav har retskraft ved de nationale domstole.

Begrundelse

Dette er i forlængelse af det forudgående ændringsforslag vedrørende artikel 25, stk. 5.

Ændringsforslag 105

Artikel 25, stk. 8

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode på 4 måneder, hvis den 
tidligere registrant anmoder herom.

8. Agenturet kan forlænge den frist, der er 
fastsat i henhold til artikel 19, stk. 1, for den 
nye registrant. En sådan forlængelse skal 
svare til den nødvendige tid til at 
gennemføre de relevante undersøgelser og 
foretage de nødvendige vurderinger, hvis 
den tidligere registrant anmoder herom.

Begrundelse

Fristen bør afspejle den tid, der faktisk er nødvendig for at udføre forsøgene og indsamle de 
relevante oplysninger. Den potentielle registrant skal ikke opnå uberettigede forspring i forbindelse 
med fremstillingen af sit stof, navnlig når der er tale om ikke-indfasningsstoffer. Et forspring er 
normalt af større betydning for innovative produkter end selve omkostningerne. 
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Ændringsforslag 106

Artikel 25, stk. 8 a (nyt)

8a. Den enkelte parts bidrag til 
omkostningerne fastsættes af agenturet 
efter de retningslinjer, der er fastlagt i 
henhold til artikel 73, stk. 1a.

Ændringsforslag 107

Artikel 26

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:

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

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

b) registrantens navn og adresse og angivelse 
af kontaktperson eller, hvis det er relevant, 
navnet på den person, der repræsenterer 
ham

c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

c) de årlige produktionsmængder inddelt i 
tonnagegrupper

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

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

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, om 
han har til hensigt at dele sine resuméer og 
fyldige undersøgelsesresuméer med andre 
registranter som nævnt i artikel 9, litra a), 
nr. (x).

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold til 
første afsnit, til de "endpoints"/egenskaber, 
for hvilke forsøg var påkrævet.

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold til 
første afsnit, til de "endpoints"/egenskaber, 
for hvilke forsøg var påkrævet.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

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

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.

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.

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.

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Inden for tre måneder efter 
udløbet af den i stk. 2 anførte frist 
offentliggør det en liste over de i henhold 
til dette stk. præregistrerede stoffer. Denne 
liste indeholder stoffernes navne, herunder 
EINECS- og CAS-nummer, samt navne på
og kontaktoplysninger for de producenter 
og importører, der skal eller har udtrykt 
villighed til at dele eksisterende data.
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Ændringsforslag 108

Artikel 26a (ny)

Fortegnelse over stoffer

1. Agenturet fører en fortegnelse over 
stoffer, hvoraf de i artikel 26, stk. 1, nævnte 
oplysninger fremgår.
2. Agenturet offentliggør straks efter 
udløbet af indsendelsesfristen i artikel 26, 
stk. 2, alle anmeldte stoffer i fortegnelsen 
over stoffer, og angiver:
a) stoffets navn og eventuelt gruppen af 
beslægtede stoffer, herunder dets EINECS- 
og CAS-nummer, hvis det findes,
b) eventuelt navn og adresse på
producenten eller importøren, forudsat at 
der er givet samtykke hertil, jf. artikel 26, 
stk. 5,
c) de toksikologiske eller økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke der er 
undersøgelsesresultater fra forsøg med 
hvirveldyr til rådighed,
d) tidligste frist for registrering af hvert 
enkelt stof, jf. artikel 21.
3. Enhver producent og importør kan 
udpege en fysisk eller juridisk person med 
hjemsted i Fællesskabet som sin 
repræsentant, og dette offentliggøres på
websiden. Er navnet på en sådan 
repræsentant blevet anmeldt til agenturet, 
jf. artikel 26, stk. 1, litra b), oplyses 
agenturet i henhold til stk. 2 ikke om 
producentens eller importørens identitet.
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4. Downstream-brugere meddeler inden et 
år efter offentliggørelsen af fortegnelsen 
over stoffer, jf. stk. 2, at der er 
undersøgelsesresultater til rådighed fra 
egne forsøg med hvirveldyr vedrørende 
toksikologiske eller økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber. Agenturet 
supplerer fortegnelsen over stoffer og 
offentliggør dette supplement 13 måneder 
efter fortegnelsens offentliggørelse.

Begrundelse

The pre-registered substances will be included in a register of substances and will be 
published. This will ensure transparency about which phase- in substances are on the market 
and it will indicate the earliest registration deadline for each substance. This early 
publication of all phase-in substances enables communication both between manufacturers 
and importers to prepare the registration dossiers and between suppliers and downstream 
users.

Ændringsforslag 109

Artikel 26 b (ny)

Artikel 26b
Kompetencer og retlig beskyttelse

1. Medmindre andet er fastlagt, er 
agenturet ansvarligt for afgørelser truffet i 
henhold til dette afsnit.
2. Agenturets afgørelser kan appelleres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 87-89.

Begrundelse

Agenturets kompetencer bør præciseres udtrykkeligt i hele afsnit III. I stedet for at blive 
nævnt særskilt ved enhver given lejlighed bør retten til at appellere en afgørelse fastlægges 
centralt her.
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Ændringsforslag 110

Artikel 27, stk. 1

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

1. Alle registranter og forregistranter, 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)
frem til udløbet af den tidsfrist, der er 
anført i artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at give downstream-brugere adgang til SIEF. 
Varigheden af SIEF angives for at sikre, at det vil være i funktion under hele 
registreringsperioden for indfasningsstoffer 

Ændringsforslag 111

Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Deltagerne i et SIEF bestræber sig fuldt 
ud på at opnå enighed om fortolkningen af 
de oplysninger, de udveksler.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag opfordres registranter på det kraftigste til at opnå enighed om 
fortolkningen af (vilkårlige) oplysninger med det formål at udveksle oplysninger.

Ændringsforslag 112

Artikel 28, stk. 1, afsnit 2
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Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens ejer 
dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem til 
en sådan aftale, deles omkostningerne 
ligeligt. Ejeren udleverer undersøgelsen 
senest to uger efter modtagelse af betaling 
herfor.

Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens ejer 
dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem til 
en sådan aftale, deles omkostningerne i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 8a.
Ejeren udleverer undersøgelsen senest to 
uger efter modtagelse af betaling herfor.

Begrundelse

Bringer artikel 28 i overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag vedrørende artikel 
25.

Ændringsforslag 113

Artikel 28, stk. 3

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

Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 1, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt af 
en anden registrant omfatter resuméet eller 
det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer agenturet 
afgørelse om at stille resuméet eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, afhængigt af 
det enkelte tilfælde, til rådighed for den eller 
de andre deltagere. Den anden registrant har 
over for deltagerne krav på godtgørelse af en 
ligelig andel af omkostningerne, og dette 
krav skal have retskraft ved nationale 
domstole.

Begrundelse
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Bringer artikel 28 i overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag vedrørende artikel 
25.

Ændringsforslag 114

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 115

Artikel 29, stk. 1a (nyt)

1a. Kravet om et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia 
gælder undtagelsesvis ikke for præparater, 
der overføres mellem to EU-fabrikker 
inden for samme virksomhed (holding), der 
ikke er en del af samme retlige enhed.

Begrundelse

Transfers between two EU factories of the same company (holding) that are not part of the 
same legal entity should not be considered placing the preparation on the market.  Taking 
into account that the preparation never leaves the control of the company, there is no benefit 
to human health or the environment to require a separate safety data sheet for such 
preparations.

Ændringsforslag 116
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Artikel 29, stk. 6, afsnit 1, punkt 15 a (nyt)

15a. eventuelt egenskaber og grunde, ud 
fra hvilke bekræftende testning, jf. bilag 
IX, er undladt

Ændringsforslag 117

Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

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

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, beskrives de relevante 
eksponeringsscenarier i de relevante punkter 
i sikkerhedsdatabladet.

Begrundelse

L’Annexe à joindre à la Fiche de données de sécurité (SDS), décrivant les scénarios 
d’exposition en cas d’évaluation de la sécurité chimique, n’est pas nécessaire. Une fiche de 
données de sécurité doit rester facilement accessible et compréhensible pour les utilisateurs 
en aval.. Il est inutile de décrire les scénarios d’exposition dans une annexe car notamment :

- l’utilisation identifiée couverte par la fiche de données de sécurité est mentionnée dans cette 
dernière (section 1-2) ;

- En outre, la fiche de données de sécurité doit satisfaire aux exigences GHS.

Ændringsforslag 118

Artikel 29, stk. 8, afsnit 1

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

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for den 
første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, medmindre et 
sikkerhedsdatablad er blevet leveret i 
overensstemmelse med disse bestemmelser 
forud for denne forordnings ikrafttrædelse.
Leverandørerne ajourfører det straks i 
følgende tilfælde:
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a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger

a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger

b) når stoffet er blevet registreret (b) hvis stoffet er blevet registreret

c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

(c) hvis en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

d) når der er blevet pålagt en begrænsning. (d) hvis der er blevet pålagt en begrænsning.

Begrundelse

If undertakings are already required to comply with certain provisions under the interim 
REACH strategy, provision should be made for a safeguard clause designed to ensure that 
this work need not be repeated following the entry into force of the REACH regulation.

Ændringsforslag 119

Artikel 30, stk. 2, afsnit 1

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

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

a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger

a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger

b) når stoffet er blevet registreret b) hvis stoffet er blevet registreret

c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

c) hvis en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

d) når der er blevet pålagt en begrænsning. d) hvis der er blevet pålagt en begrænsning.

Begrundelse

Tilpasning til ny teknologi.
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Ændringsforslag 120

Artikel 31, stk. 1, afsnit 1, indledning

1. Enhver aktør i forsyningskæden for et stof 
eller et præparat meddeler følgende 
oplysninger til den næste aktør eller 
distributør opad i forsyningskæden:

1. Medmindre det medfører afsløring af 
fortrolige oplysninger, som er beskyttet i 
henhold til artikel 116, meddeler enhver
aktør i forsyningskæden for et stof eller et 
præparat følgende oplysninger til den næste 
aktør eller distributør opad i 
forsyningskæden:

Begrundelse

Der bør gives en undtagelse fra rapportering opad i forsyningskæden for downstream-
brugere, hvis dette ville medføre udbredelse af fortrolige oplysninger om downstream-
brugeren eller dennes specifikke anvendelsen af det kemiske stof. Derved vil det kunne 
undgås, at producenten videregiver sådanne oplysningertil downstream-brugerens 
konkurrenter.

Ændringsforslag 121

Artikel 31 a (ny) 

Artikel 31a

1. Enhver producent eller importør af et 
stof opført i bilag XIII eller et præparat 
eller en artikel indeholdende et sådant stof, 
fremlægger efter anmodning fra 
downstream-brugeren - for så vidt som det 
er et rimeligt krav - de oplysninger, der er 
nødvendige for at vurdere stoffets 
indvirkning på menneskers sundhed eller 
miljøet i relation til de operationer og 
anvendelser, anmodningen vedrører.

2. De krav om oplysninger, der er anført i 
stk. 1, gælder tilsvarende opad i 
forsyningskæden.

Begrundelse

Information on hazardous (authorised) substances on their own, in preparations, and in 
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articles must be distributed through the supply chain (upwards and downwards) to enable the 
companies to take appropriate actions and to make informed decisions concerning the 
contents of their products. The downstream users' right to obtain information on such 
substances is crucial in order to rebuild consumer confidence and to regain goodwill.

Ændringsforslag 122

Artikel 32, overskrift

Arbejdstagernes adgang til oplysningerne i 
sikkerhedsdatablade

Arbejdstagernes adgang til 
sikkerhedsoplysninger

Begrundelse

Det er ikke alle oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, der bør være tilgængelige. 
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit IV: 
Oplysninger i forsyningskæden.

Ændringsforslag 123

Artikel 33

Alle aktører i forsyningskæden skal samle 
alle de oplysninger, som de har brug for for 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning, og holde dem tilgængelige 
i en periode på mindst 10 år efter det 
tidspunkt, hvor de sidst fremstillede, 
importerede, leverede eller anvendte stoffet 
alene eller i et præparat. Enhver aktør i 
forsyningskæden skal efter anmodning straks 
fremsende sådanne oplysninger til eller gøre 
dem tilgængelige for enhver kompetent 
myndighed i den medlemsstat, hvor den 
pågældende aktør i forsyningskæden er 
etableret, eller til agenturet, med forbehold 
af bestemmelserne i afsnit II og VI.

Alle aktører i forsyningskæden skal samle 
alle de oplysninger, som de har brug for for 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning, og holde dem tilgængelige 
i en periode på mindst fem år efter det 
tidspunkt, hvor de sidst fremstillede, 
importerede, leverede eller anvendte stoffet 
alene eller i et præparat. Enhver aktør i 
forsyningskæden skal efter anmodning straks 
fremsende sådanne oplysninger til eller gøre 
dem tilgængelige for agenturet, med 
forbehold af bestemmelserne i afsnit II og VI.

Begrundelse
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Forpligtelsen til at holde alle Reach-oplysninger tilgængelige i 10 år efter det tidspunkt, hvor 
stoffet sidst blev fremstillet, importeret, leveret eller anvendt, udgør et stort bureaukratisk 
problem for små og mellemstore virksomheder. Denne periode bør derfor reduceres til fem 
år.

Ændringsforslag 124

Artikel 34, stk. 1

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering.

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering. Oplysningerne kan sendes 
direkte til agenturet. Bestemmelserne i 
afsnit III finder tilsvarende anvendelse.

Begrundelse

The REACH proposal does not expressly allow the downstream user to become a registrant, 
or to participate in consortia. For downstream users there is a potential risk of significantly 
delaying the time to take a product to market due to bureaucratic requirements for 
registration which may require testing and other administrative procedures prior to new 
chemical use. Without the ability itself to register or participate in consortia, the downstream 
user has no ability to speed up the testing and registration process.

Ændringsforslag 125

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, downstream-bruger, distributør 
eller enhver anden aktør i 
forsyningskæden, som leverer et stof til 
ham, om en anvendelse med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
anvendelse. Når han gør dette, skal han 
levere oplysninger for at sætte sin leverandør 
i stand til at fremlægge et 
eksponeringsscenario til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering. 
I henhold til artikel 3, nr. 26, kan 
producenten, importøren eller downstream-
brugeren nægte at fremlægge et 
eksponeringsscenario.

Dette stykke finder ikke anvendelse på ikke-
godkendte anvendelser.

Begrundelse

A supplier should not be required to approve all the uses identified by a downstream user and 
to prepare exposure scenarios for non-approved uses.  Paragraph 2 should not contradict 
heading 16 of the safety data sheet (which also forms part of the GHS safety data sheet).

Dette ændringsforslag præciserer, at leverandører kun undtagelsesvist er berettiget til at 
nægte at give en downstream-bruger det nødvendige eksponeringsscenario for en anvendelse. 
Dette er især gavnligt for SMV'er, da det styrker retssikkerheden og gør omkostningerne mere 
gennemsigtige.

Ændringsforslag 126

Artikel 34, stk. 4, afsnit 1

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

4. Enhver 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 i 
mængder på 1 ton eller derover pr. år pr. 
stof, der falder uden for de betingelser, som 
er beskrevet i et eksponeringsscenario, som 
han har modtaget i et sikkerhedsdatablad.
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Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer lige behandling af registranter og downstream-brugere med 
hensyn til anvendelser, der skal medtages i en kemisk sikkerhedsvurdering, hvilket af 
praktiske årsager kun bør kræves for anvendelser i en mængde på 1 tons eller derover pr. år.

Ændringsforslag 127

Artikel 34 a (ny)

Artikel 34a

I overensstemmelse med den målsætning at 
fremme alternativer til dyreforsøg bør 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
industrien øge ressourcerne til og 
bestræbelserne på at sætte skub i 
udviklingen og valideringen af alternativer 
til dyreforsøg.

Begrundelse

Denne forordnings målsætning at fremme alternativer til dyreforsøg bør afspejles i 
forordningens tekst, ikke mindst i betragtning af den nuværende mangel på ressourcer og 
anstrengelser og de langsomme fremskridt i udviklingen og godkendelsen af alternative 
metoder.

Ændringsforslag 128

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, en anvendelses- eller 
en eksponeringskategori, og anvender 
stoffet uden for de betingelser, der er 
beskrevet heri.

Begrundelse

Brought into line accordingly. It is pointed out that, as a rule, downstream users do not have 
the toxicological expertise to make testing proposals.

Ændringsforslag 129

Artikel 36

1. Downstream-brugerne skal opfylde 
kravene i artikel 34 senest 12 måneder efter 
at have modtaget et registreringsnummer
meddelt dem af deres leverandører i et 
sikkerhedsdatablad.

1. Downstream-brugerne skal opfylde 
kravene i artikel 34 senest 12 måneder efter 
at have modtaget en bekræftelse af 
registreringen meddelt dem af deres 
leverandører i et sikkerhedsdatablad.

2. Downstream-brugerne skal opfylde 
kravene i artikel 35 senest 6 måneder efter at 
have modtaget et registreringsnummer
meddelt dem af deres leverandører i et 
sikkerhedsdatablad.

2. Downstream-brugerne skal opfylde 
kravene i artikel 35 senest 6 måneder efter at 
have modtaget en bekræftelse af 
registreringen meddelt dem af deres 
leverandører i et sikkerhedsdatablad.

Begrundelse

The requirement to disclose to downstream users the registration numbers of all the 
substances present in a preparation will result in loss of confidentiality.

Ændringsforslag 130
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Afsnit VI, overskrift

Vurdering af stoffer Vurdering

Begrundelse

The name of Title VI should reflect the fact that its provisions cover more than the 
substances’ evaluation.

Ændringsforslag 131

Artikel 37

Polymerer er undtaget fra vurdering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer og indfasningsstoffer, der 
præregistreres i henhold til artikel 26, er 
undtaget fra vurdering i henhold til dette 
afsnit.

Begrundelse

Vurdering af indfasningsstoffer reguleres særskilt i henhold til præregistreringsproceduren. 
Stofferne underlægges imidlertid stofvurdering, når de er blevet registreret.

Ændringsforslag 132

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 44 er den 
kompetente myndighed agenturet. Ved 
udførelsen af de opgaver, der anføres i 
disse artikler, kan det støtte sig til de 
kompetente myndigheder, jf. artikel 118.

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.
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Ændringsforslag 133

Artikel 38, stk. 1 a (nyt)

1 a. For så vidt angår artikel 39 til 43, kan 
medlemsstatsudvalget anmodes om en 
udtalelse.

Begrundelse
Agenturet skal arbejde under vejledning af og i samarbejde med medlemsstatsudvalget, men 
skal bære det fulde ansvar for alle de afgørelser, der træffes. For at undgå en tung 
høringsprocedure i alle spørgsmål bør agenturet selv kunne vælge, hvornår og om 
medlemsstatsudvalget skal høres.

Ændringsforslag 134

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

Begrundelse
Ovenstående ændringsforslag vedrørende artikel 38, stk. 1, gør denne procedure overflødig.

Ændringsforslag 135

Artikel 38, stk. 2 a (nyt)

2a. Al kommunikation mellem agenturet 
og registranten kan finde sted på et sprog 
valgt af registranten.

Begrundelse
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Intern markedsharmonisering forudsætter, at alle afgørelser og udtalelser vedtages centralt 
af agenturet. I processen skal agenturet imidlertid have mulighed for at benytte sig af 
medlemsstaternes kompetente myndigheders ekspertise og for at anmode dem om teknisk 
bistand i forbindelse med forberedelsen af dets afgørelser og udtalelser.

Det skal være muligt at kommunikere med agenturet på det sprog, der tales i det land, hvor 
registranten er etableret, hvilket navnlig vil være til gavn for små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag 136

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. Er det på grundlag af en gennemgang 
foretaget i henhold til stk.1 nødvendigt med 
yderligere oplysninger for at bringe 
dossieret i overensstemmelse med kravene i 
denne forordning, udarbejder agenturet 
senest 12 måneder efter offentliggørelsen 
af den årlige vurderingsplan, jf. stk. 3a, 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 artikel 48.

Ændringsforslag 137

Artikel 40, stk. 3
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3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet inden for en 
rimelig frist, der fastsættes af agenturet. 
Denne frist kan ikke overstige 6 måneder. 
Agenturet trækker registreringsnummeret 
tilbage, hvis registranten ikke fremlægger 
de relevante oplysninger inden for den 
fastsatte frist.

Begrundelse

En registrant kan have gennemgået fuldstændighedskontrollen i henhold til bestemmelserne i 
artikel 18, men det er muligt, at oplysningskravene alligevel ikke er blevet opfyldt. Manglende 
opfyldelse af oplysningskravene skal have klare konsekvenser. Registranten skal kun have én 
chance for at rette op på ufuldstændige registreringer inden for højst 6 måneder. Dette kan 
sikre en god kvalitet og endeløse tvister mellem myndighederne og registranterne undgås.

Ændringsforslag 138

Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. Agenturet udarbejder hvert år en 
vurderingsplan over registreringsdossierer 
med henblik på vurdering af deres
generelle kvalitet. Planen omfatter en 
minimumsprocentdel af 
registreringsdossierer, der skal vurderes, og 
offentliggøres på agenturets websted.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at et minimum af registreringsdossierer vurderes, navnlig for at skabe 
tillid til, at industriens risikostyringsforanstaltninger er velfunderede.

Ændringsforslag 139

Artikel 40, stk. 3 b (nyt)
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3b. Agenturet udarbejder hvert år en 
rapport om resultatet af de 
dossiervurderinger, det har gennemført. 
Denne rapport indeholder bl.a. 
anbefalinger til registranter med det formål 
at forbedre kvaliteten af fremtidige 
registreringsdossierer. Rapporten 
offentliggøres på agenturets websted.

Begrundelse

Agenturet skal have mulighed for at informere offentligheden og rådgive registranterne om 
kvaliteten af de dossierer, der indgives i henhold til Reach-reglerne. 

Ændringsforslag 140

Artikel 42, stk. 1

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

udgår

Begrundelse
Ovenstående ændringsforslag vedrørende artikel 38, stk. 1, gør denne procedure overflødig.

Ændringsforslag 141

Artikel 42, stk. 2

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

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

Begrundelse
Bringer artikel 42, stk. 2, i overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag vedrørende 
artikel 38, stk. 1.
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Ændringsforslag 142

Artikel 42, stk. 4

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

udgår

Begrundelse
Ovenstående ændringsforslag vedrørende artikel 38, stk. 1, gør denne procedure overflødig.

Ændringsforslag 143

Artikel 42, stk. 4 a (nyt)

4a. Den liste over registreringsdossierer, 
der vurderes i henhold til artikel 39 og 40, 
gøres tilgængelig for medlemsstaterne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at synliggøre agenturets arbejde i forbindelse med 
afprøvning af forslag.

Ændringsforslag 144

Artikel 43

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

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.

Agenturet udarbejder et udkast til afgørelse i 
henhold til artikel 40, stk. 2, inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet.
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3. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderingen af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 40, 
underretter den agenturet herom.

Ændringsforslag 145

Artikel 43 -a (nyt)

Artikel 43-a

1. Agenturet behandler de oplysninger, det 
har fået forelagt i henhold til artikel 9, litra 
a), nr. iii), og artikel 11, stk. 1, litra a), for 
at konstatere, om yderligere oplysninger er 
påkrævet.

2. På grundlag af en behandling, jf. stk. 1, 
vedtager agenturet inden 12 måneder efter 
at have modtaget oplysningerne en 
afgørelse, hvoraf det fremgår, om 
registranten(erne) skal forelægge 
supplerende oplysninger.

3. Der kan kun kræves forelagt 
supplerende oplysninger, når mindst to af 
følgende kriterier er opfyldt:

a) der er ikke indgivet oplysninger om 
"endpoints"/egenskaber ved stoffet, der 
kan påvirke menneskers sundhed eller 
miljøet, og ingen medlemsstat ligger inde 
med sådanne oplysninger,

b) ifølge videnskabelige undersøgelser vil 
stoffet sandsynligvis kunne opfylde 
kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 
eller kriterierne i bilag XII, og der 
foreligger ingen relevante oplysninger 
herom
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c) stoffet finder udbredt eller spredt 
anvendelse, og eksponeringen kan ikke 
bedømmes med rimelig sikkerhed, især i 
tilfælde, hvor stoffet indgår i 
forbrugerprodukter,

d) stoffet er blevet registreret af mindst 20 
registranter, medmindre disse registranter 
har påvist, at der ikke er nogen væsentlig
eksponering, eller i tilfælde, hvor 
videnskabelige undersøgelser ikke peger i 
retning af nogen mulig risiko,

e) håndhævelsen og overvågningen i 
medlemsstaterne har i forbindelse med 
stoffet skabt konkret mistanke om risici for 
menneskers sundhed eller miljøet.

Supplerende oplysninger kan kun være 
oplysninger som de i bilag V beskrevne.

4. En afgørelse fra agenturets side om at 
anmode om supplerende oplysninger kan 
appelleres i henhold til denne forordnings 
artikel 87.
5. Agenturet underretter Kommissionen og 
de relevante myndigheder i medlemsstaten, 
såfremt det tilråder, at der påbegyndes en 
stofvurdering eller EU-risikostyring.

Ændringsforslag 146

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 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. 

Ændringsforslag 147

Artikel 43 a bis, overskrift 

Den kompetente myndighed Rullende plan på fællesskabsniveau

Ændringsforslag 148

Artikel 43a bis, stk. 1, afsnit 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:

Agenturet udarbejder et udkast en rullende 
plan på fællesskabsniveau for vurdering af 
stoffer. Et stof medtages i udkastet til den 
rullende plan på grundlag af kriterierne i 
artikel 43 a, hvis der, enten som et resultat 
af en dossiervurdering, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, er grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig på
grundlag af et af følgende forhold:
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Begrundelse
Agenturet bør være ansvarligt for udarbejdelsen af de rullende planer på fællesskabsniveau
for vurdering af stoffer. Den faktiske vurdering vil efterfølgende blive pålagt de nationale 
myndigheder på grundlag af knowhow. Hermed sikres bedst mulig anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 149

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. Det i stk. 1 nævnte udkast til rullende plan 
på fællesskabsniveau omfatter en periode på
3 år, den ajourføres hvert år, og den angiver 
de stoffer, som skal vurderes hvert enkelt år.
Agenturet fremsender udkastet til den 
rullende plan på fællesskabsniveau til 
medlemsstaternes myndigheder senest den 
28. februar hvert år. 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 udarbejdelsen af de rullende planer på fællesskabsniveau
for vurdering af stoffer. Den faktiske vurdering vil efterfølgende blive pålagt de nationale 
myndigheder på grundlag af knowhow. Hermed sikres bedst mulig anvendelse af de 
tilgængelige ressourcer på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 150

Artikel 43 a bis, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan i deres 
kommentarer til udkastet til den rullende 
plan på fællesskabsniveau:
- foreslå medtagelse af tilsætningsstoffer
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- foreslå udelukkelse af stoffer, der 
allerede er medtaget
- angive, hvorvidt de nationale kompetente 

myndigheder, jf. artikel 118, er 
interesserede i at vurdere et eller flere 
stoffer, som er medtaget i udkastet til den 
rullende plan på fællesskabsniveau og/eller 
i deres forslag, jf. litra a) ovenfor.

Ændringsforslag 151

Artikel 43 a bis, stk. 3

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

3. Hvis medlemsstaterne efter en periode på
30 dage ikke har fremsat kommentarer til 
udkastet til rullende plan, betragtes planen 
som vedtaget.

Hvis agenturet har modtaget kommentarer 
fra medlemsstaterne, forelægges disse 
kommentarer sammen med udkastet til
rullende plan på fællesskabsniveau for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget".
Udkastet til rullende plan på
fællesskabsniveau skal også specificere 
hvilket stof/hvilke stoffer, hver enkelt 
medlemsstat vil blive anmodet om at 
vurdere hvert år.
Fordelingen af stoffer på medlemsstater 
skal afspejle:

i) deres andel af Fællesskabets samlede 
bruttonationalprodukt,
ii) deres erfaringer med de pågældende 
eller tilsvarende stoffer fra tidligere 
vurderinger i henhold til artikel 39 til 46 
samt 
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iii) de kompetente nationale myndigheders 
kapacitet til at foretage disse vurderinger. 

Ændringsforslag 152

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.

Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, under hensyntagen til 
princippet om, at fordelingen af stoffer på
medlemsstater skal afspejle deres andel af 
Fællesskabets samlede 
bruttonationalprodukt. Hvor det er muligt, 
gives der prioritet til medlemsstater, der 
allerede har foretaget dossier-vurderinger 
af det pågældende stof i henhold til artikel 
39 til 43.
Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed, vedtager de berørte 
medlemsstater deres endelige rullende
planer i overensstemmelse hermed. Den 
kompetente myndighed er den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som har 
optaget stoffet i dens endelige rullende 
plan.

4. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed om udkastet til den 
rullende plan på fællesskabsniveau, 
vedtager agenturet den endelige rullende
plan på fællesskabsniveau i 
overensstemmelse hermed. 
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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 vedtager den endelige rullende plan på
fællesskabsniveau i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
130, stk. 3.

Ændringsforslag 153

Artikel 43 a bis, stk. 5

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

5. Agenturet offentliggør den endelige
rullende plan og sine årlige opdateringer 
heraf på sit websted.

Ændringsforslag 154

Artikel 43 a bis, stk. 6

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

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

Begrundelse
Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 155

Artikel 43 a bis, stk. 6 a (nyt)
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6a. Såfremt en medlemsstat anmoder 
herom, etablerer Kommissionen i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 2, og på grundlag af en henstilling 
fra agenturet en kompensationsordning for 
vurderinger udført af medlemsstaternes 
myndigheder.

Begrundelse

The Agency should be responsible for drawing up Community rolling plans for substance 
evaluations. The actual evaluations will subsequently be distributed to national authorities on 
the basis of economic performance, experience and capacity. In case a Member State believes 
there is an uneven distribution of evaluation costs, a compensation scheme should be put in 
place, so that the financial burden of performing the evaluations will subsequently be 
distributed fairly.

Ændringsforslag 156

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 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 det et begrundet udkast til en 
afgørelse, der kræver, at registranten eller 
registranterne indsender yderligere 
oplysninger, og fastsætter en rimelig 
tidsfrist herfor. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal fastsætte tidsfrister for registranternes indsendelse af 
manglende oplysninger, som registranten har angivet i forsøgsforslaget, under hensyntagen 
til antallet og kvaliteten af de manglende forsøg. Det er nødvendigt med tidsfrister for at 
undgå urimelige forsinkelser i vurderingen af stoffer, og fristerne vil medføre en forbedring 
af forvaltningen af de rullende planer.
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Ændringsforslag 157

Artikel 44, stk. 2

2. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

2. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet eller til hans lokale 
kompetente myndighed, som videresender 
disse oplysninger til agenturet.

Begrundelse

Det skal være muligt at kommunikere med agenturet gennem de lokale myndigheder.

Ændringsforslag 158

Artikel 44 a (ny)

Artikel 44a

Indsendelse af yderligere oplysninger i 
tilfælde af flere registranter

1. Hvor flere registranter pålægges at 
indsende oplysninger om samme stof i 
overensstemmelse med artikel 43a (ny) 
eller artikel 44, underretter agenturet alle 
disse registranter om hinandens identitet.

2. Registranter, som pålægges at indsende 
oplysninger om samme stof, har tre 
måneder til at nå til enighed om, hvem der 
skal genere oplysningerne på alles vegne. 
Kan der ikke opnås enighed, udpeger 
agenturet den registrant, der skal generere 
oplysningerne.

3. Udgifterne til generering af de yderligere 
oplysninger, som agenturet anmoder om, 
deles ligeligt mellem alle registranterne af 
stoffet, medmindre andet er aftalt.
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Begrundelse

If additional information is requested for a substance for which there are several registrants, 
it is superfluous for the Agency to obtain more than one additional data set. Further, costs for 
generating the additional information should in such cases be shared between all registrants 
of that substanc unless they internally decide otherwise.

Ændringsforslag 159
Artikel 47, indledning

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

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 agenturet:

Begrundelse

Ændringsforslaget er en logisk følge af ændringsforslagene om at koncentrere hele 
vurderingsprocessen hos agenturet. Det skal ses i sammenhæng med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI: Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag 160

Artikel 48, stk. 2



PE 353.595v03-00 98/164 AD\579754DA.doc

DA

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 definitivt er ophørt med 
at fremstille eller importere stoffet, 
underretter han agenturet 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.

Begrundelse

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.

Ændringsforslag 161

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. Registranten kan definitivt ophøre med at 
fremstille eller importere stoffet efter 
modtagelse af udkastet til afgørelse. I 
sådanne tilfælde, underretter han agenturet
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.

Begrundelse

It would be useful to specify that the registration only lapses once manufacture has 
definitively ceased. In certain circumstances, manufacture may only cease temporarily, which 
should not lead to loss of registration.

Ændringsforslag 162

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. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 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.

Begrundelse

For at forenkle og centralisere processen bør agenturet eller indberetningsorganet i en 
medlemsstat være ansvarlig for at udarbejde udkastet til afgørelse.

Ændringsforslag 163

Artikel 50, stk. 1

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

1. Hvis en registrant eller downstream-bruger 
udfører forsøg på vegne af andre, bidrager de 
alle til omkostningerne til den pågældende 
undersøgelse i overensstemmelse med 
artikel 25, stk. 8a.

Begrundelse

Bringer artikel 50 i overensstemmelse med ovenstående ændring af artikel 25.

Ændringsforslag 164

Artikel 52
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Formålet med dette afsnit er at sikre, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, 
samtidig med at det sikres, at risici i 
forbindelse med meget problematiske stoffer 
styres ordentligt, eller at disse stoffer 
erstattes af egnede alternative stoffer eller 
teknologier.

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

Begrundelse

Erstattes meget problematiske stoffer med egnede alternative stoffer, bør disses lavere risiko 
også påvises.

Ændringsforslag 165

Artikel 53, stk. 1

1. En producent, importør eller downstream-
bruger må ikke markedsføre et stof til en 
anvendelse eller anvende det selv, hvis det 
pågældende stof er optaget i bilag XIII, 
medmindre:

1. En producent, importør eller downstream-
bruger må ikke markedsføre et stof til en 
anvendelse eller anvende det selv, hvis det 
pågældende stof er optaget i bilag XIII, 
medmindre:

(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

(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

(c) den i artikel 55, stk. 1, litra c) (i), 
omhandlede dato ikke er indtrådt eller

(c) den i artikel 55, stk. 1, litra c) (i), 
omhandlede dato ikke er indtrådt eller
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(d) den dato, der er omhandlet i artikel 55, 
stk. 1, litra c) (i), er indtrådt, og han 
indsendte en ansøgning 18 måneder forud for 
denne dato, men der endnu ikke er truffet en 
afgørelse vedrørende ansøgningen om 
godkendelse, eller 

(d) den dato, der er omhandlet i artikel 55, 
stk. 1, litra c) (i), er indtrådt, og han 
indsendte en ansøgning 18 måneder forud for 
denne dato, men der endnu ikke er truffet en 
afgørelse vedrørende ansøgningen om 
godkendelse, eller 

(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 166

Artikel 53, stk. 3

3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer, som er affald, og som behandles i et 
affaldsbehandlingsanlæg i 
overensstemmelse med betingelserne i en 
tilladelse givet i henhold til Rådets direktiv 
75/442/EØF  og/eller Rådets direktiv 
91/689/EØF , jf. dog forordning (EF) nr. 
.../... {POP-stoffer}

udgår

Begrundelse

Disse bestemmelser er flyttet til artikel 2, stk. 1ca (nyt).

Ændringsforslag 167

Artikel 53, stk. 5 og 6

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

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

g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt

h) anvendelse som motorbrændstof 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF
i) anvendelser som brændstof i mobile eller 
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer.

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

a) anvendelser i kosmetiske midler, som 
falder ind under direktiv 76/768/EØF
b) anvendelser i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler, som 
falder ind under direktiv 89/109/EØF.
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Begrundelse

Disse bestemmelser er flyttet til artikel 2, stk. 2b (nyt).

Ændringsforslag 168

Artikel 54, stk. 1, litra a

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

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

Ændringsforslag 169

Artikel 54, stk. 1, litra b

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

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

Ændringsforslag 170

Artikel 54, stk. 1, litra c

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

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

Ændringsforslag 171
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Artikel 54, stk. 1, litra e

e) stoffer, der er meget persistente og meget 
bioakkumulerende i henhold til kriterierne i 
bilag XII

e) stoffer, der er meget persistente, meget 
bioakkumulerende og toksiske i henhold til 
kriterierne i bilag XII.

Ændringsforslag 172

Artikel 54, stk. 1, litra f

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

f) stoffer, der identificeres som havende så
alvorlige og uoprettelige virkninger på
mennesker eller miljø, at det svarer til 
virkningerne af de andre stoffer, der er anført 
i litra (a) til (e), kan fra tilfælde til tilfælde og 
i overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure optages på grundlag af 
forsvarlig videnskabelig dokumentation. 

Begrundelse

Without any scientific and risked based assessment of substances that may be subject to 
authorisation this indent would open the whole authorisation process on the basis of arbitrary 
criteria, thereby limiting legal certainty and undermining the whole REACH philosophy.

Ændringsforslag 173

Artikel 54 a (new)

Artikel 54a

Revidering af stoffer, der skal optages i 
bilag XIII
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1. Tidligst seks år efter denne forordnings 
ikrafttræden anmoder Kommissionen Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (VKSM) om at afgive en 
udtalelse om, hvorvidt der bør føjes 
yderligere videnskabelige kriterier til denne 
forordnings artikel 54 og de relevante 
bilag, og vejleder om sådanne kriterier. 

2. På grundlag af VKSM's udtalelse og 
artikel 251 i traktaten kan Kommissionen 
stille forslag til Europa-Parlamentet og 
Rådet om at ændre kategorierne i artikel 
54, så de dækker andre stoffer, der er 
tilsvarende problematiske, hvor stoffernes 
egenskaber 

a) kan fastslås gennem præcise 
videnskabelige kriterier ved hjælp af 
internationalt validerede testmetoder og

b) anses for at have alvorlige og 
uoprettelige negative virkninger på
mennesker eller miljø.

Begrundelse

This amendment ensures both legal certainty and that the restrictions of the authorisation 
process focus on substances that have a proven adverse effect on human health or the 
environment when examined against clearly established scientific criteria validated at 
international level, such as the OECD.

Ændringsforslag 174

Artikel 55, stk. 1, litra e

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 175

Artikel 55, stk. 2

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:

a) eksisterende specifik 
fællesskabslovgivning, der pålægger 
mindstekrav vedrørende beskyttelse af 
sundhed og/eller miljø i forbindelse med 
anvendelse af det pågældende stof, som 
f.eks. bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering, 
emissionsgrænser osv.

b) allerede eksisterende juridiske 
forpligtelser til at træffe passende tekniske 
og ledelsesmæssige foranstaltninger for at 
sikre overholdelsen af relevante standarder 
for sundhed, sikkerhed og miljø i forbindelse 
med anvendelse af stoffet.

ba) særlige risikostyringsforanstaltninger 
for at beskytte menneskers sundhed og/eller 
miljøet som angivet i registreringsdossieret.

bb) Risikoen i forhold til menneskers 
sundhed eller miljøet, i tilknytning til den 
fysiske form under anvendelse som f.eks. 
metal i fast form.

Undtagelser kan være underlagt visse 
betingelser.

Undtagelser kan være underlagt visse 
betingelser.

Begrundelse

Manche Stoffe oder Verwendungen, die bereits einer angemessenen Kontrolle unterliegen 
(zum Beispiel Expositionsgrenzwerte, Verwendung unter streng überwachten industriellen 
Bedingungen) müssen ausgenommen werden. For metals/alloys the risks to human health and 
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the environment depend on the forms. Generally, their toxilogical effects are assessed by 
testing the metals in the form of fine powder. However, massive forms of the metals typically 
have lower risk characteristics, so cannot be treated on a par with the fine powder form. 
Applying the same requirements to both forms is disproportionate to the potential risk.

Ændringsforslag 176

Artikel 55, stk. 3, litra c a (nyt)

ca) CMR-stoffer i kategori 1 og 2

Begrundelse

CMR-kategori 1 og 2 bør optages i fortegnelsen, eftersom de er stoffer, der bør optages i 
bilag XIII (se artikel 54, litra a), b) og c)). Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 177

Artikel 55, stk. 3 a (nyt)
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3a. Senest seks måneder efter 
registreringen af visse stoffer, der opfylder 
kriterierne i henhold til artikel 54, er 
afsluttet, undersøger agenturet, om der i 
forbindelse med de af ansøgeren 
specificerede anvendelser eller anvendelses- 
og eksponeringskategorier er behov for nye 
begrænsninger eller ændringer af de 
eksisterende begrænsninger i henhold til 
afsnit VIII. Hvis agenturet konkluderer, at 
der er behov for nye begrænsninger, 
anbefaler det, at der indledes en procedure 
for begrænsninger i overensstemmelse med 
artikel 66 til 70. Hvis agenturet mener, at 
de af registranten specificerede anvendelser 
skal kontrolleres, anbefaler det undtagelser 
fra disse begrænsninger under 
hensyntagen til kravene i artikel 55, stk. 2. 
Sådanne undtagelser er underlagt 
beslutninger, der træffes i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet allerede har 
anbefalet, at optagelsen af stoffet skal 
prioriteres i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 3.
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet fastslår, at den 
indsendte registreringsdokumentation for 
det pågældende stof ikke udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for at fremskynde 
beslutningsprocessen. Denne beslutning 
meddeles de relevante registranter. 
Registranterne opfordres til at fremsende 
kommentarer inden tre måneder. Agenturet 
ajourfører sin beslutning under 
hensyntagen til disse kommentarer.

De af registranten specificerede 
anvendelser, om hvilke agenturet ikke har 
fremsat anbefalinger i henhold til andet og 
tredje punktum inden perioden på seks 
måneder eller truffet beslutning i henhold 
til femte punktum, anses for at være 
undtaget i henhold til artikel 55, stk. 2.
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Begrundelse

Begrænsninger bør have forrang for godkendelsesprocedurer: de giver mulighed for, at der 
gives en større grad af sikkerhed for miljø og forbrugere, og at dette sker hurtigere, mere 
omfattende og på ensartet vis i hele EU. Godkendelsesproceduren i to trin er langvarig og 
bureaukratisk.  Det vil kun være muligt at træffe individuelle beslutninger i henhold til 
godkendelsesproceduren, hvis proceduren for begrænsninger ikke giver en tilstrækkelig grad 
af sikkerhed.

Ændringsforslag 178

Artikel 57, stk. 3, litra b

b) de samfundsøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af en afvisning af godkendelse, 
som påvist af ansøgeren eller andre berørte 
parter

b) de samfundsøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de samfundsøkonomiske og 
andre bæredygtighedsrelaterede
konsekvenser af en afvisning af godkendelse, 
som påvist af ansøgeren eller andre berørte 
parter

Begrundelse

The term' socio-economic' does not necessarily cover the full assessment of implications that 
need to be considered. Sustainability-related implications include an assessment of such 
factors as efficiency of resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste 
minimisation and recycling. Specific reference to sustainability-related implications is needed 
to avoid misleading or sub-optimal assessment outcomes.

Ændringsforslag 179

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 videnskabelige standarder og er 
indsendt i henhold til artikel 61, stk. 2

Begrundelse
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Third-party contributions can provide useful input if they meet the standards of science.

Ændringsforslag 180

Artikel 57, stk. 3, litra d

d) foreliggende oplysninger om eventuelle 
alternative stoffer eller teknologiers risici for 
sundhed eller miljø. 

d) foreliggende oplysninger om de sundheds- 
og miljømæssige risici og de 
samfundsøkonomiske og andre 
bæredygtighedsrelaterede konsekvenser, 
der er forbundet med anvendelsen af
eventuelle alternative stoffer eller 
teknologier. 

Begrundelse

Sustainability-related implications include an assessment of such factors as efficiency of 
resource use, energy efficiency, greenhouse gas efficiency, waste minimisation and recycling. 
For complete and thorough decisions to be made, information should be required on both 
health and environmental risks as well as the socio-economic and other sustainability-related 
implications of using alternative substances or technologies.

Ændringsforslag 181

Artikel 57, stk. 6

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

6. Godkendelser kan være underlagt visse 
betingelser, herunder frister for fornyet 
vurdering og/eller overvågning. 
Godkendelser givet i overensstemmelse med 
stk. 3 underlægges en periodisk revision 
under hensyntagen til de for den 
pågældende ansøgning specifikke 
gennemløbstider (lead-times) og 
produktcykler.

Begrundelse

The words 'time-limit' do not have a clear meaning. It is not clear if what is being referred to 
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is a date for end of authorised use (i.e. a sunset date) or a date at which authorisation for use 
is to be reviewed. This amendment ensures that all authorisations granted in accordance with 
Article 57(3) shall be subject to review at a time specified when the authorisation is granted, 
but leaves any decision related to the date for an end of authorised use to be made on a case 
by case basis.

Ændringsforslag 182

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 183

Artikel 57, stk. 8

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

udgår

Begrundelse

Paragraph 8 is incompatible with the evaluation of risks and should be deleted. Authorisation 
will be granted if the risk evaluation shows that the risk to human health and/or the 
environment arising from exposure is adequately controlled. It follows that the obligation to 
reduce exposure to a minimum level will result in legal and financial vagueness.

Ændringsforslag 184

Artikel 58, stk. 1
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1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 
57, stk. 3, som er underlagt en tidsgrænse, 
anses for gyldige, indtil Kommissionen 
træffer afgørelse om en ny ansøgning, 
forudsat at indehaveren af godkendelsen 
indsender en ny ansøgning senest 
18 måneder før tidsgrænsens udløb. I stedet 
for at genindsende alle elementer af den 
oprindelige ansøgning, kan ansøgeren blot 
indsende nummeret på den nuværende 
godkendelse, jf. dog andet, tredje og fjerde 
afsnit.

1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 
57, stk. 3, som er underlagt en periodisk 
revision, anses for gyldige, indtil 
Kommissionen træffer afgørelse om en 
udløbsdato for godkendt anvendelse. Disse 
godkendelser tages op til fornyet vurdering 
ved revisionsdatoen. Ansøgerne kan 
indgive eventuelle ajourførte eller 
supplerende oplysninger senest 18 måneder 
før revisionsdatoen. I stedet for at 
genindsende alle elementer af den oprindelige 
ansøgning, kan ansøgeren blot indsende 
nummeret på den nuværende godkendelse, jf. 
dog andet, tredje og fjerde afsnit.

Begrundelse

This amendment aims to simplify the process for authorisation review/renewal. One 
authorisation number will cover authorised use until such a time as the Commission decides 
to set a date for the end of that use. This amendment ensures all authorisations granted in 
accordance with Artikel 57 (3) shall be subject to review at a time specified when the 
authorisation is granted, but leaves the need for any decision related to the date for an end of 
authorised use to be made on a case by case basis.

Ændringsforslag 185

Artikel 58, stk. 3, afsnit 2

I tilfælde, hvor der er en alvorlig og 
umiddelbar risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, kan Kommissionen under 
hensyntagen til proportionaliteten 
midlertidigt ophæve godkendelsen, indtil den 
fornyede vurdering er foretaget.

I tilfælde, hvor der er en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, kan 
Kommissionen under hensyntagen til 
proportionaliteten midlertidigt ophæve 
godkendelsen, indtil den fornyede vurdering 
er foretaget. 

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af "alvorlig og umiddelbar" risiko, og det 
overlades derfor til Kommissionen på grundlag af visse kriterier at tage stilling til, om 
godkendelsen midlertidigt skal ophæves, indtil der er foretaget en fornyet vurdering.Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit 
VII: Godkendelse.
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Ændringsforslag 186

Artikel 59, stk. 3 og 4

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.

4. En ansøgning om godkendelse skal 
omfatte følgende oplysninger:

4. En ansøgning om godkendelse skal 
omfatte følgende oplysninger:

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

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

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

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

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

(c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke anvendelser 
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

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

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

Begrundelse
Konsekvensændring.

Ændringsforslag 187

Artikel 61, stk. 4, litra a og b
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a) udvalget for risikovurdering: en vurdering 
af risiciene for sundhed og/eller miljø som 
følge af anvendelsen/anvendelserne af stoffet 
som beskrevet i ansøgningen

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

b) udvalget for samfundsøkonomisk analyse: 
en vurdering af de 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.
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Artikel 61, stk. 5, afsnit 3

Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte 
kommentarer, sender han en skriftlig 
argumentation til agenturet inden 2 måneder 
efter modtagelse af udkastet til udtalelse. 
Udvalgene behandler kommentarerne og 
vedtager deres endelige udtalelser inden 2 
måneder efter modtagelse af de skriftlige 
argumenter, idet de, hvor det er relevant, 
tager hensyn til sådan argumentation. Inden 
for en frist på yderligere 15 dage fremsender 
agenturet udtalelserne, med den skriftlige 
argumentation vedlagt, til Kommissionen, 
medlemsstaterne og ansøgeren.

Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte 
kommentarer, sender han en skriftlig 
argumentation til agenturet inden 2 måneder 
efter modtagelse af udkastet til udtalelse. 
Udvalgene behandler kommentarerne og 
vedtager deres endelige udtalelser inden 2 
måneder efter modtagelse af de skriftlige 
argumenter, idet de tager hensyn til sådan 
argumentation. Inden for en frist på
yderligere 15 dage fremsender agenturet 
udtalelserne, med den skriftlige 
argumentation vedlagt, til Kommissionen, 
medlemsstaterne og ansøgeren.

Begrundelse

Der skal under alle omstændigheder tages hensyn til ansøgerens argumenter, ikke kun "hvor 
det er relevant".
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Artikel 62



AD\579754DA.doc 115/164 PE 353.595v03-00

DA

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.

Begrundelse

Konsekvensrettelse.

Ændringsforslag 190

Artikel 64, stk. 1 og 2

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på fremstilling, markedsføring 
eller anvendelse af et stof til videnskabelig 
forskning og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
det anvendes i mængder på højst 1 ton pr. 
år.

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder ikke 
anvendelse på fremstilling, markedsføring 
eller anvendelse af et stof til videnskabelig 
forskning og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
det anvendes i mængder, der er nødvendige 
for produkt- og procesorienteret forskning 
og udvikling.

Uanset bestemmelserne i stk. 1 må et stof 
alene, i et præparat eller i en artikel, for 
hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, markedsføres med henblik 
på tilbagegivelse til producent, importør 
eller distributør.

2. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVII indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelser finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
forskning på laboratorieniveau eller som 
referencestandard.

2. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVII indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelser finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
forskning på laboratorieniveau eller som 
referencestandard.
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Stk. 1, tredje punktum, finder tilsvarende 
anvendelse.

Begrundelse

No time restrictions should be placed on research and development, since this could have 
unwanted effects. There is no need for time restrictions if the conditions laid down in this 
article are met.

En maksimalmængde er ikke sagligt korrekt. Mængdebegrænsninger bør tage udgangspunkt i 
anvendelsesformål.

Tilbagegivelse af produkter, der ikke må bringes i handelen pga. stofrelaterede 
begrænsninger i forbindelse med tilbagekaldelsesaktioner, bør være klart reguleret og 
muliggjort i Reach-forordningen.
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Artikel 65, stk. 2

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

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

Begrundelse

To align with the AM to Article 54 (a)-(c). Bypassing the Article 66 to 68 is not acceptable.
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Artikel 65, stk. 3
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3. Uanset bestemmelserne i artikel 55, stk. 5, 
forelægger Kommissionen, senest når et stof 
optages i Stockholm-konventionen eller 
UNECE-protokollen om POP-stoffer 
(persistente organiske miljøgifte), et udkast 
om optagelse af det pågældende stof i bilag 
XVII. Bestemmelserne i udkastet skal som et 
minimum gennemføre de forpligtelser, som 
Fællesskabet har i følge disse internationale 
forpligtelser. Bilag XVII ændres i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder ikke 
anvendelse.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 55, stk. 5, 
forelægger Kommissionen, senest når et stof 
optages i Stockholm-konventionen eller 
UNECE-protokollen om POP-stoffer 
(persistente organiske miljøgifte), et udkast 
om optagelse af det pågældende stof i bilag 
XVII. Bestemmelserne i udkastet skal 
gennemføre de forpligtelser, som 
Fællesskabet har i følge disse internationale 
forpligtelser. Bilag XVII ændres i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder ikke 
anvendelse.

Begrundelse

The Commission must comply with the Community's obligations arising from international 
conventions and protocols. Amendments to Annex XVII must fully reflect the inclusion of 
certain substances in the Stockholm Convention or the Protocol on Persistent Organic 
Pollutants.
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Artikel 66, stk. 1 og 2

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, som ikke i 
tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på
fællesskabsplan, anmoder den agenturet om 
at udarbejde et dossier, som er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XIV. 
Hvis det af dette dossier fremgår, at det er 
nødvendigt med en aktion på
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en uacceptabel risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet, som 
ikke i tilstrækkelig grad er styret, og som det 
er nødvendigt at gribe ind over for på
fællesskabsplan, anmoder den agenturet om 
at udarbejde et dossier, som er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XIV. 
Hvis det af dette dossier fremgår, at det er 
nødvendigt med en aktion på
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.
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Agenturet henviser til ethvert medlemsstats-
dossier, enhver kemisk sikkerhedsrapport 
eller risikovurdering indsendt til det i henhold 
til denne forordning. Det henviser også til 
enhver relevant risikovurdering indsendt af 
en tredjepart i forbindelse med andre 
fællesskabsforordninger eller -direktiver. 
Med henblik herpå videregiver andre 
organer, som f.eks. agenturer, der er oprettet 
af Fællesskabet og udøver tilsvarende 
opgaver, på anmodning oplysninger til 
agenturet.

Agenturet henviser til ethvert medlemsstats-
dossier, enhver kemisk sikkerhedsrapport 
eller risikovurdering indsendt til det i henhold 
til denne forordning. Det henviser også til 
enhver relevant risikovurdering indsendt af 
en tredjepart i forbindelse med andre 
fællesskabsforordninger eller -direktiver. 
Med henblik herpå videregiver andre 
organer, som f.eks. agenturer, der er oprettet 
af Fællesskabet og udøver tilsvarende 
opgaver, på anmodning oplysninger til 
agenturet.

Agenturet meddeler omgående/snarest 
muligt/offentliggør på sit websted, at en 
medlemsstat eller Kommissionen agter at 
igangsætte en begrænsningsproces, og 
underretter alle som har anmeldt en 
registrering af det pågældende stof.

2. Hvis en medlemsstat mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, som ikke i 
tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på
fællesskabsplan, udarbejder den et dossier, 
som er i overensstemmelse med kravene i 
bilag XIV. Hvis det af dette dossier fremgår, 
at det er nødvendigt med en aktion på
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, fremsender 
medlemsstaten det til agenturet i det format, 
der er omhandlet i bilag XIV, for at 
igangsætte begrænsningsprocessen.

2. Hvis en medlemsstat mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en uacceptabel risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet, ikke i 
tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på
fællesskabsplan, udarbejder den et dossier, 
som er i overensstemmelse med kravene i 
bilag XIV. Hvis det af dette dossier fremgår, 
at det er nødvendigt med en aktion på
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, fremsender 
medlemsstaten det til agenturet i det format, 
der er omhandlet i bilag XIV, for at 
igangsætte begrænsningsprocessen.

Begrundelse

Begrænsningerne iværksættes, hvis der er tale om en risiko, der er uacceptabel, og ikke ved 
en hvilken som helst risiko.

Begrænsninger gælder også uden en mængdemæssig begrænsning ("højst 1 ton pr. år"). Der 
er informationsret for selskaber, der allerede har foretaget en registrering, men også for 
selskaber, der enten ikke er omfattet af registreringspligt ("højst 1 ton pr. år"), eller som 
endnu ikke er omfattet pga. forskellige frister som følge af mængdebaserede grænser.
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Artikel 66, stk. 2 a (nyt)

2a. Agenturet meddeler omgående/snarest 
muligt/offentliggør på sit websted, at en 
medlemsstat eller Kommissionen agter at 
igangsætte en begrænsningsproces, og 
underretter dem, der har offentliggjort en 
registrering for det pågældende stof.

Begrundelse
Restrictions may apply without tonnage limit i.e. below 1t/y. There is a right to know from the 
companies which have registered but also from those which either are not subject to 
registration (below 1t/y) or are not yet subject to due the different deadlines applied to the 
tonnage level. This amendment should be read in conjunction with the other amendments 
tabled to the articles contained in Title VIII: Restrictions on the manufacturing, marketing 
and use of certain dangerous substances and preparations.
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Artikel 66, stk. 3, indledning

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

3. Agenturet giver straks på sit websted 
offentlig adgang til sammendrag af de 
pågældende dossierer, herunder til 
foreslåede begrænsninger i henhold til stk. 1 
og 2, idet offentliggørelsesdatoen klart 
angives. Agenturet opfordrer alle berørte 
parter til inden 6 måder efter datoen for 
offentliggørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

Begrundelse

Dossierer kan indeholde fortrolige forretningsoplysninger/ophavsretligt beskyttede 
angivelser. Deres indhold udelukker ikke en endelig beslutning, og kan derfor misfortolkes 
eller misbruges, før der træffes endelig beslutning.

3 måneder er for kort tid til at tage stilling til et komplekst sagsforhold, særlig for SMV'er.
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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 fremsender udkastet til udtalelse 
til de berørte parter og opfordrer dem til at 
fremsætte kommentarer til det inden for en 
frist, der fastsættes af agenturet.

Begrundelse

Fremsendelse af udkastet til de berørte parter forhindrer ikke Kommissionen i at træffe den 
endelige afgørelse. De berørte parter, i det mindste de, der har ladet sig registrere, bør have 
mulighed for at fremsætte deres kommentarer. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng 
med de øvrige ændringsforslag til afsnit VIII: Begrænsninger for fremstilling, markedsføring 
og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.
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Artikel 69, stk. 2

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

2. Under overholdelse af fortroligheden i 
artikel 116 offentliggør agenturet straks de 
to udvalgs udtalelser på sit websted. De 
offentliggjorte udtalelser indeholder ingen 
fortrolige forretningsoplysninger.
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Begrundelse

Gennemskuelighed må ikke ske på bekostning af beskyttelsen af fortrolige 
forretningsoplysninger.

Artikel 116 finder også anvendelse i dette tilfælde.
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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 under 
hensyntagen til de for den pågældende 
ansøgning specifikke gennemløbstider 
(lead-times) og produktcykler.

Begrundelse

Timing of restriction/authorisation needs to take account of lead-times and product cycles 
that are application-specific. For some uses, legal limitations on substance use may be 
possible early, while more time is required for others given the lead-times and product cycles. 
So as to limit the cost and maximise benefits, decisions must take into account these factors.
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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 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
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Artikel 72, stk. 1, litra g

g) et sekretariat, som yder udvalgene og 
forummet teknisk, videnskabelig og 
administrativ bistand og sørger for passende 
samordning af deres arbejde. Det varetager 
desuden det arbejde, som påhviler agenturet i 
forbindelse med procedurerne for 
præregistrering, registrering og gensidig 
anerkendelse af vurderinger, foruden at det 
udarbejder vejledninger og foretager 
databasevedligeholdelse og 
informationssøgning

g) et sekretariat, som yder udvalgene og 
forummet teknisk, videnskabelig og 
administrativ bistand og sørger for passende 
samordning af deres arbejde. Det varetager 
desuden det arbejde, som påhviler agenturet i 
forbindelse med procedurerne for 
præregistrering, registrering og vurderinger, 
foruden at det udarbejder vejledninger og 
foretager databasevedligeholdelse og 
informationssøgning

Begrundelse

In keeping with the amendment to Article 38 the issue of their mutual recognition no longer 
arises.
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Artikel 72, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) en komité for alternative testmetoder, 
som er ansvarlig for udviklingen af en 
konsekvent strategi for udvikling, 
validering og accept af metoder der 
erstatter dyreforsøg og for tildeling af 
støttemidler, som er til rådighed som følge 
af registreringsgebyrerne. Denne komité
skal bestå af eksperter fra Det Europæiske 
Center for Validering af Alternative 
Metoder (ECVAM), 
dyreværnsorganisationer og repræsentanter 
for andre relevante interesser. Komitéen 
skal overholde de i forordningen fastsatte 
tidsgrænser.

Begrundelse

Udvikling, validering og accept af alternative forsøgsmetoder besværliggøres ofte af 
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manglende strategisk planlægning og koordinering. Komitéen sammensættes af eksperter i 
alternative forsøgsmetoder med henblik på at udvikle en strategisk planlægning, forbedre 
koordineringen og stille støttemidler til rådighed for alternative forsøgsmetoder. Komitéen 
skal holde sig til de i forordninger angivne tidsgrænser.
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Artikel 73, stk. 1

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

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

Begrundelse
Formålet med denne tilføjelse er blot at præcisere agenturets rolle som beslutningstagende 
organ som beskrevet i Kommissionens meddelelse om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (KOM/2002/0718).
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Artikel 73, stk. 1 a (nyt)

1a. Agenturet udarbejder senest 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden retningslinjer for 
omkostningsdeling, som skal anvendes, når 
registranterne ikke kan nå til enighed. 

Retningslinjerne skal være offentligt 
tilgængelige og som minimum afspejle:

a) antallet af registranter
b) hver enkelt registrants 
produktionsvolumen.
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Artikel 73, stk. 1 b (nyt)

1b. Agenturet udarbejder senest 13 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og i overensstemmelse med 
bilag I retningslinjer for, hvordan 
anvendelses- og eksponeringskategorierne i 
henhold til oplysningskravene i artikel 9, 
litra a, nr. (iii), skal anvendes.

Disse retningslinjer skal være offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 205

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 tilrådighedstillelse af en online-
servicefunktion for erhvervsdrivende og 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder

Begrundelse

The Agency should also establish a help desk, in particular for SMEs. This helpdesk should 
be easily accessible, preferably by making use of ICT. 
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Ændringsforslag 206

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

ia) oprettelse og drift af et center for 
sagkundskab inden for 
risikokommunikation. Tilrådighedsstillelse 
af centraliserede og koordinerede 
ressourcer, når det gælder sikker brug af 
kemikalier og præparater. Fremme af 
udveksling af viden om bedste praksis 
inden for risikokommunikation

Begrundelse

The development of an appropriate and consistent communication system based on risk will 
provide consumers with the necessary information and advice to enable them to use 
substances, preparations and products containing chemicals safely and effectively.

Ændringsforslag 207

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

ib) efter anmodning fra udviklingslande 
og, på fælles aftalte vilkår, ydelse til disse 
af teknisk bistand og hjælp til 
kapactietsopbyggende aktiviteter 
vedrørende forsvarlig forvaltning af 
kemikalier og overholdelse af 
kemikaliesikkerhedsnormer med henblik 
på at leve op til kravene i denne forordning

Begrundelse

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. 

Ændringsforslag 208

Artikel 73, stk. 2, litra i c (nyt)
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ic) overvågning, fra EU's og 
medlemsstaternes side, af teknisk bistand 
og kapacitetsopbyggende aktiviteter 
vedrørende forsvarlig forvaltning af 
kemikalier og overholdelse af 
kemikaliesikkerhedsnormer i 
udviklingslande og bidrag til 
koordinationen mellem EU, 
medlemsstaterne og internationale 
organisationer på ovennævnte område. 

Begrundelse

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
monitored properly. 

Ændringsforslag 209

Artikel 73, stk. 3, litra e a (nyt)

ea) vejledning til sekretariatet om dets 
tekniske bistand og kapacitetsopbyggende 
aktiviteter vedrørende forsvarlig forvaltning 
af kemikalier og overholdelse af 
kemikaliesikkerhedsnormer i 
udviklingslande

Begrundelse

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the tasks of the Committees. This follows from amendment 1 and 2. 

Ændringsforslag 210

Artikel 74, litra d

d) strukturen for agenturets gebyrer. d) strukturen for agenturets gebyrer, så de er 
gennemskuelige, ikke-diskriminerende og 
proportionale.
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Begrundelse

There should be minimum requirements for setting the Agency's fees.

Ændringsforslag 211

Artikel 74, stk. 2, litra d a (nyt)

da) et flerårigt program.

Begrundelse

In keeping with the amendments to Article 43a bis, taking account of the fact that 
responsibility for the rolling plan now rests with the Agency.

Ændringsforslag 212

Artikel 75, stk. 1

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

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 3
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 4 enkeltpersoner fra de 
berørte parter, der udpeges af Kommissionen
deraf mindst én repræsentant for både 
industrien, fagforeningerne og 
videnskaben.

Begrundelse

Bestyrelsens sammensætning må afvejes omhyggeligt. Antallet af repræsentanter udpeget af 
Kommissionen må ikke være større end antallet af repræsentanter, der er udpeget af andre 
kredse.

Ændringsforslag 213

Artikel 79, stk. 2, litra e og litra j a (nyt)
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e) indgåelse og forvaltning af de nødvendige 
kontrakter med tjenesteydere

e) indgåelse og forvaltning af de nødvendige 
kontrakter med tjenesteydere og de i artikel 
83 nævnte institutter

ja) vedtagelse af udkast til samt de endelige 
rullende planer for vurdering at stoffer og 
ajourføringer heraf jf. afsnit VI, hvis der 
ikke er nogen ændringsforslag

Ændringsforslag 214

Artikel 79, stk. 3, litra a

a) et udkast til beretning om agenturets 
aktiviteter det forudgående år, herunder 
oplysninger om antallet af modtagne 
registreringsdossierer, antal vurderede 
stoffer, antal modtagne ansøgninger om 
godkendelse, antal forslag til begrænsninger 
modtaget af agenturet, som det har afgivet 
udtalelse om, tid medgået til gennemførelse 
af de dermed forbundne procedurer, og de 
godkendte stoffer, afviste dossierer, stoffer 
for hvilke der er indført begrænsninger; 
modtagede klager og behandling af disse; en 
oversigt over forummets aktiviteter

a) et udkast til beretning om agenturets 
aktiviteter det forudgående år, herunder 
oplysninger om antallet af modtagne 
registreringsdossierer, antal vurderede 
stoffer, antal modtagne ansøgninger om 
godkendelse, antal forslag til begrænsninger 
modtaget af agenturet, som det har afgivet 
udtalelse om, tid medgået til gennemførelse 
af de dermed forbundne procedurer, og de 
godkendte stoffer, afviste dossierer, stoffer 
for hvilke der er indført begrænsninger; 
modtagede klager og behandling af disse; 
teknisk bistand til og kapacitetsopbyggende 
aktiviteter i udviklingslande; en oversigt 
over forummets aktiviteter

Begrundelse

The EU and its member states have to take account of the possible difficulties developing 
countries may encounter and help them by granting technical assistance. This should be 
clarified in the duties of the Executive Director.

Ændringsforslag 215
Artikel 81, stk. 4, afsnit 4
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Den administrerende direktør eller dennes 
repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i udvalgene og i alle arbejdsgrupper, 
der oprettes af agenturet eller dets udvalg. 
Berørte parter kan også inviteres til at 
deltage i møder som observatører på
anmodning af udvalgsmedlemmer eller 
bestyrelsen.

Den administrerende direktør eller dennes 
repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i udvalgene og i alle arbejdsgrupper, 
der oprettes af agenturet eller dets udvalg. 
Berørte parter, herunder repræsentanter for 
SMV, kan også deltage i møder som 
observatører. 

Begrundelse

Det bør ikke kun være særligt indbudte repræsentanter for industrien, der deltager i møderne 
i udvalget. Der bør være mulighed for en observatørplads for repræsentanter for industrien 
og/eller SMV..

Ændringsforslag 216

Artikel 82, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til 
forummet for en periode på tre år. Denne 
periode kan fornyes. Medlemmerne vælges 
ud fra deres rolle og erfaring med 
håndhævelse af kemikalielovgivning, og de 
skal opretholde relevante kontakter til de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten.

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til 
forummet for en periode på tre år. Denne 
periode kan fornyes. Medlemmerne vælges 
ud fra deres rolle og erfaring med 
håndhævelse af kemikalielovgivning, og de 
skal opretholde relevante kontakter til de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten.

Forummet skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
forummet ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der vælges på
grundlag af deres særlige kvalifikationer. 
Disse medlemmer udpeges for en treårig 
periode, som kan fornyes.

Forummet skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
forummet ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der vælges på
grundlag af deres særlige kvalifikationer. 
Disse medlemmer udpeges for en treårig 
periode, som kan fornyes.

Forummets medlemmer kan lade sig ledsage 
af videnskabelige og tekniske rådgivere.

Forummets medlemmer kan lade sig ledsage 
af videnskabelige og tekniske rådgivere.
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Agenturets administrerende direktør eller 
dennes repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i forummet og dets arbejdsgrupper. 
Involverede parter kan også inviteres til at 
deltage i møder som observatører på
anmodning af medlemmer af forummet 
eller bestyrelsen.

Agenturets administrerende direktør eller 
dennes repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i forummet og dets arbejdsgrupper. 
Også aktionærer, herunder repræsentanter 
for industrien/SMV, kan deltage i møderne.

Begrundelse

Det bør ikke kun være særligt indbudte repræsentanter for industrien, der deltager i møderne 
i udvalget. Der bør være mulighed for en observatørplads for repræsentanter for industrien 
og/eller SMV.

Ændringsforslag 217

Artikel 83, stk. 2

2. Medlemsstaterne fremsender agenturet 
navne på eksperter med dokumenteret 
erfaring i revidering af kemiske 
risikovurderinger og/eller 
samfundsøkonomiske analyser eller anden 
relevant videnskabelig ekspertise, som vil 
kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, 
og de angiver deres kvalifikationer og særlige 
ekspertiseområder.

2. Medlemsstaterne fremsender agenturet 
navne på uafhængige eksperter med 
dokumenteret erfaring i revidering af 
kemiske risikovurderinger og/eller 
samfundsøkonomiske analyser eller anden 
relevant videnskabelig ekspertise, som vil 
kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, 
og de angiver deres kvalifikationer og særlige 
ekspertiseområder.

Agenturet fører en ajourført liste over 
eksperter. Listen omfatter de eksperter, der 
er omhandlet i første afsnit, samt andre 
eksperter, der er identificeret direkte af 
sekretariatet.

Agenturet fører en ajourført liste over 
uafhængige eksperter. Listen omfatter de 
uafhængige eksperter, der er omhandlet i 
første afsnit, samt andre eksperter, der er 
identificeret direkte af sekretariatet.

Begrundelse

The experts sent to the Agency must be confirmed to be independent.

Ændringsforslag 218

Artikel 82, stk. 2 a (nyt)
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2a. Bestyrelsen udarbejder på forslag fra 
den administrerende direktør en offentlig 
tilgængelig liste over de kompetente 
institutter, som er udpeget af 
medlemsstaterne, og som enten individuelt 
eller som del af et netværk kan hjælpe 
agenturet med dets opgaver, i særdeleshed 
dem, det har fået tillagt i henhold til afsnit 
VI.

Ændringsforslag 219

Artikel 82, stk. 3

3. Levering af tjenester af 
udvalgsmedlemmer eller eventuelle eksperter 
i udvalgenes arbejdsgrupper eller i forummet 
samt udførelse af alle andre opgaver for 
agenturet skal være underlagt en skriftlig 
kontrakt mellem agenturet og den 
pågældende person eller, hvor dette er 
relevant, mellem agenturet og den 
pågældende persons arbejdsgiver.

3. Levering af tjenester af 
udvalgsmedlemmer, institutter eller 
eventuelle eksperter i udvalgenes 
arbejdsgrupper eller i forummet samt 
udførelse af alle andre opgaver for agenturet 
skal være underlagt en skriftlig kontrakt 
mellem agenturet og den pågældende person,
eller, hvor dette er relevant, dennes
arbejdsgiver eller de relevante institutter.

Den pågældende person eller dennes 
arbejdsgiver aflønnes efter en gebyrskala, 
der indgår i de af bestyrelsen vedtagne 
finansieringsbestemmelser. Hvis den 
pågældende person ikke opfylder sine 
forpligtelser, er den administrerende direktør 
berettiget til at afslutte eller ophæve 
kontrakten eller tilbageholde betaling.

De andre ovenfor nævnte kontraherende 
parter aflønnes efter en gebyrskala, der 
indgår i de af bestyrelsen vedtagne 
finansieringsbestemmelser. Hvis den 
pågældende person ikke opfylder sine 
forpligtelser, er den administrerende direktør 
berettiget til at afslutte eller ophæve 
kontrakten eller tilbageholde betaling.

Ændringsforslag 220

Artikel 85, stk. 1

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

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

I betragtning af appeludvalgets opgavefelt må det være en dommer, der har forsæde. 

Ændringsforslag 221

Artikel 85, stk. 3

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

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen. 
Denne vælger kvalificerede ansøgere ud fra 
en liste, som foreslås af Kommissionen på
baggrund af en offentlig 
udvælgelsesprocedure gennem opslag i EU-
Tidende, i pressen og på internettet. 
Medlemmerne af appeludvalget udvælges
på grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemisk sikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsprocedurer 
og juridiske procedurer ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen. Mindst et medlem af 
appeludvalget skal have relevant erfaring 
inden for juridiske procedurer.

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaveområde skal mindst et medlem have relevant erfaring 
inden for juridiske procedurer. I betragtning af karakteren af appeludvalgets opgaver bør der 
indføres en gennemsigtig procedure for indsendelse af ansøgninger.

Ændringsforslag 222

Artikel 87, stk. 1

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

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 
2, første afsnit, artikel 43a (ny), artikel 49, 
artikel 115, stk. 4, eller artikel 116.
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Ændringsforslag 223

Artikel 93, stk. 2

2. Agenturets udgifter omfatter 
personaleudgifter, administrative udgifter, 
infrastrukturudgifter og driftsomkostninger.

2. Agenturets udgifter omfatter 
personaleudgifter, administrative udgifter, 
infrastrukturudgifter og driftsomkostninger, 
herunder omkostninger som følger af 
kontrakter med tredjemand, navnlig 
institutter, der udfører vurdering i henhold 
til afsnit VI.

Ændringsforslag 224

Artikel 106

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende direktør 
og efter aftale med Kommissionen regler om
offentlig adgang til retlige, videnskabelige 
eller tekniske oplysninger om kemikaliers 
sikkerhed, der ikke er fortrolige.

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende direktør 
og efter aftale med Kommissionen regler og 
udarbejder et register, som sikrer offentlig 
adgang til retlige, videnskabelige eller 
tekniske oplysninger om kemikaliers 
sikkerhed i henhold til forordning (EF) nr. 
1049/2001. Forretningsordenen for 
agenturet og dets udvalg og arbejdsgrupper 
gøres offentligt tilgængelige hos agenturet 
og på agenturets hjemmeside.

Begrundelse

Åbenheden i agenturets arbejde bør formuleres mere præcist.

Ændringsforslag 225
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Artikel 109

Anvendelsesområde udgår

Dette afsnit finder anvendelse på:

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

Begrundelse
Disse bestemmelser er flyttet til artikel 2, stk. 2, litra c) (nyt).

Ændringsforslag 226

Artikel 110, stk. 1, afsnit 1

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:

1. Enhver importør eller producent eller 
gruppe af importører eller producenter, som 
markedsfører et stof, som opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt, jf. 
direktiv 67/548/EØF, alene eller i et 
præparat over de koncentrationsværdier, 
der er anført i direktiv 1999/45/EF, som 
bevirker, at præparatet klassificeres som 
farligt, 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:

Begrundelse
Dette er i forlængelse af ovennævnte ændringsforslag til artikel 2, stk. 2, litra c) (nyt), og 
fjernelsen af artikel 109.
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Ændringsforslag 227

Artikel 112

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

udgår

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 228

Artikel 113

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

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

Begrundelse

Hvis fortegnelsen skal udarbejdes fra førregistreringsprocessen, bør tidsfristerne være de 
samme. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til afsnit X: 
Fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.
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Ændringsforslag 229

Artikel 114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 230

Artikel 115 a (ny)

Artikel 115a

Særlige bestemmelser om oplysninger til 
offentligheden

1. For at fremme sikker og bæredygtig 
anvendelse af stoffer og præparater, gør 
producenterne oplysninger, der bygger på
risici, tilgængelige gennem etiketter, der 
påføres hver enkelt enhed, der 
markedsføres med henblik på salg til 
forbrugerne. Disse etiketter identificerer de 
risici, der er forbundet med den anbefalede 
anvendelse, eller forudselige situationer 
med forkert anvendelse. Mærkningen 
suppleres desuden, hvor det er 
hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder, 
som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse af stoffet eller 
præparatet.

2. Direktiv 1999/45/EF og 1967/548/EF 
ændres tilsvarende.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 231

Artikel 116, stk. 1, indledning

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådanne betragtes ikke som fortrolige 
oplysninger:

Begrundelse
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Clarifying amendment: information considered as non-confidential concerns only substances 
as such, not preparations and articles containing those substances. The legal implications for 
research of a pooling requirement should not be underestimated.

Ændringsforslag 232

Artikel 116, stk. 1, litra k a (nyt)

ka) anvendelseskategorier for stoffet eller 
præparatet.

Begrundelse

This information is not necessarily confidential and should be included in the list.

Ændringsforslag 233

Artikel 116, stk. 2, litra d a (nyt)

da)  anvendelser, der er registreret direkte 
af en downstream-bruger.

Begrundelse

In many industries the chemical components used are considered intellectual property. 
Disclosure of a chemical could reveal confidential business information and hurt a business's 
competitiveness. As such, the identity of prior registrants to new registrants should be 
protected against disclosure. The same should apply to downstream users who should not be 
obliged to disclose their chemicals up the supply chain to the chemical manufacturer.

Ændringsforslag 234

Artikel 116, stk. 2, litra d a (nyt)
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da) analysemetoder, hvis krævet i henhold 
til bilag VII eller VIII, som gør det muligt 
at identificere et farligt stof, hvis det 
udledes til miljøet, og bestemme den direkte 
eksponering for mennesker

Begrundelse

Analysemetoderne indgår blandt de fortrolige informationer og er ikke af interesse for 
offentligheden. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag 
til afsnit XI: Information.

Ændringsforslag 235

Artikel 117

Med forbehold af artikel 115 og 116 kan 
oplysninger modtaget af agenturet i henhold 
til denne forordning frigives til staten eller 
ethvert organ i et tredjeland eller til en 
international organisation i henhold til en 
aftale indgået mellem Fællesskabet og den 
pågældende tredjepart i henhold til Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
304/2003 eller i henhold til traktatens artikel 
181a, stk. 3, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

Med forbehold af artikel 115 og 116 kan 
oplysninger modtaget af agenturet i henhold 
til denne forordning frigives til staten eller en 
statslig institution i et tredjeland eller til en 
international organisation i henhold til en 
aftale indgået mellem Fællesskabet og den 
pågældende tredjepart i henhold til Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
304/2003 eller i henhold til traktatens artikel 
181a, stk. 3, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

a) formålet med aftalen er samarbejde om 
gennemførelse eller styring af lovgivning 
vedrørende kemikalier, der er omfattet af 
denne forordning

a) formålet med aftalen er statsligt
samarbejde om gennemførelse eller styring af 
lovgivning vedrørende kemikalier, der er 
omfattet af denne forordning

b) den pågældende tredjepart beskytter de 
fortrolige oplysninger i henhold til gensidig 
aftale.

b) den pågældende tredjepart beskytter de 
fortrolige oplysninger i henhold til gensidig 
aftale.

Begrundelse

In order to prevent the fraudulent use of information, it should be clearly established that 
cooperation under Article 117 concerns only national and international government 
institutions.
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Ændringsforslag 236

Artikel 120

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

På grundlag af retningslinjer, som 
agenturet 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 237

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. Det skal især, men ikke 
udelukkende omfatte rådgivning til små og 
mellemstore virksomheder om, hvordan de 
kan opfylde deres forpligtelser efter denne 
forordning.

Begrundelse

Navnlig SMV har behov for særlig hjælp, så de kan opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag 238

Artikel 122
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Medlemsstaterne opretholder en ordning med 
officiel kontrol og andre aktiviteter, der er 
hensigtsmæssige under hensyntagen til 
forholdene.

Medlemsstaterne opretholder en ordning med 
officiel kontrol og andre aktiviteter, der er 
hensigtsmæssige under hensyntagen til 
forholdene. Agenturet kan kræve, at visse 
kontroller og andre aktiviteter udføres af 
medlemsstaterne.

Begrundelse
Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter, at bestemmelser gennemføres på samme måde i 
hele det indre marked. Derfor skal agenturet være i stand til at forlange, at medlemsstaterne 
udfører visse kontroller eller aktiviteter.

Ændringsforslag 239

Artikel 123, stk. 1

1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående besked 
om enhver ændring af dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag 
af retningslinjer udarbejdet af agenturet 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående besked 
om enhver ændring af dem.

Begrundelse
Hvis sanktionssystemet overlades udelukkende til medlemsstaterne, vil det medføre en række 
forskellige sanktionssystemer i EU. Kun hvis sanktionssystemerne og deres gennemførelse 
harmoniseres, vil det være muligt at nå målene med Reach.

Ændringsforslag 240

Artikel 128

Bilagene kan ændres i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Bilagene kan ændres i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.
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Senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse skal der i starten af bilag II 
medtages en første del, hvori der fastlægges 
objektive kriterier for fritagelse af stoffer 
og/eller grupper af stoffer.

Begrundelse

Det nuværende bilag er baseret på præcedens i nugældende 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. sucrose og fruktose). 
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 af bestemmelserne.

Ændringsforslag 241

Artikel 132 a (ny)

Artikel 132 a

Mellemliggende ex post-konsekvensanalyse 

1. Fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen 
med forbehold af artikel 133 en 
mellemliggende ex post-konsekvensanalyse 
af forordningen. Ex post-
konsekvensanalysen omfatter en analyse 
af, hvordan forordningen er blevet 
gennemført, en sammenligning af de 
opnåede resultater med de forudgående 
forventninger og en evaluering af 
forordningens indvirkning på det indre 
markeds funktion og konkurrencen på det 
indre marked.

2. Kommissionen forelægger denne ex post-
konsekvensanalyse for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest [seks år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen 
fremsætter et forslag til de ændringer af 
denne forordning, der synes nødvendige på
grundlag af ex post-konsekvensanalysen.
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Begrundelse

Considering the importance of the regulatory system REACH sets up, it is necessary to 
evaluate the results achieved in the first years of implementation in order to check whether 
the initial targets can be met, and if not, to make the necessary adjustments.

Ændringsforslag 242

Artikel 134, stk. 1

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

Direktiv 76/769/EØF, 90/394/EØF,
91/155/EØF, 91/157/EØF, 93/67/EØF, 
93/105/EØF og 2000/21/EF, 2002/95/EF og 
2004/37/EF, samt forordning (EØF) nr. 
793/93 og (EF) nr. 1488/94 ophæves.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 243

Artikel 135 a (ny)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 244

Artikel 135 b (ny)
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I artikel 1, stk. 1, i direktiv 89/106/EØF 
tilføjes følgende:
Byggematerialer er ikke omfattet af dette 
direktivs væsentlige krav vedrørende 
hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse, hvis 
der findes forpligtelser herom i forordning 
(EF) nr. xxx [Reach-forordningen].

Begrundelse

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

Ændringsforslag 245

Bilag I, punkt 0, underpunkt 0.2

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

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

Ændringsforslag 246

Bilag I, punkt 4, underpunkt 4.2
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4.2 Opfylder stoffet kriterierne, foretages en 
karakterisering af emissionerne, omfattende 
de relevante dele af eksponeringsvurderingen 
som beskrevet i punkt 5. Navnlig skal 
karakteriseringen indeholde en vurdering af, 
hvilke mængder af stoffet der afgives til 
forskellige delmiljøer under alle aktiviteter, 
som udøves af producenten eller importøren 
og ved alle udpegede anvendelser, samt de 
forventede eksponeringsveje for mennesker 
og miljø.

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

Ændringsforslag 247

Bilag I, punkt 5.1, underpunkt 5.1.1, indledning

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

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

Ændringsforslag 248
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Bilag I, punkt 5.2, underpunkt 5.2.4, indledning

5.2.4 Der foretages en estimering af 
eksponeringsniveauet for alle 
befolkningsgrupper (arbejdstagere, 
forbrugere og personer, der kan forventes 
udsat indirekte gennem miljøet) og 
delmiljøer, for hvilke eksponeringen for 
stoffet kendes eller er rimeligt forudselig. 
Hver relevant eksponeringsvej for 
mennesker (inhalation, oral og dermal samt 
kombinationer af alle relevante 
eksponeringsveje) skal være omfattet. 
Sådanne skøn skal tage hensyn til variationer 
i eksponeringsniveauet alt efter tid og sted. 
Navnlig skal eksponeringsestimeringen tage 
hensyn til:

5.2.4 Der foretages en estimering af 
eksponeringsniveauet for alle 
befolkningsgrupper (arbejdstagere, 
forbrugere og personer, der kan forventes 
udsat indirekte gennem miljøet) og 
delmiljøer, for hvilke eksponeringen for 
stoffet identificeres som højest. Den mest 
relevante eksponeringsvej for mennesker 
(inhalation, oral og dermal samt 
kombinationer af alle relevante 
eksponeringsveje) skal være omfattet. 
Sådanne skøn skal tage hensyn til variationer 
i eksponeringsniveauet alt efter tid og sted. 
Navnlig skal eksponeringsestimeringen tage 
hensyn til:

Begrundelse
Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.

Ændringsforslag 249

Bilag I, punkt 5.2, underpunkt 5.2.4, nyt afsnit efter led

Hvis eksponering fra det scenario, der 
medfører den højeste eksponering, ikke er 
tilstrækkeligt under det forventede 
nuleffektniveau for mennesker og miljø, 
udføres et mere detaljeret 
eksponeringsestimat.

Begrundelse
Full exposure and risk assessment taking into account all uses is impractical and too 
complex, particularly for SMEs. Priority should be given to the highest risk exposure, as 
recommended by ECETOC (European Centre for Ecotoxicology and Toxicology) in the 
Chemicals Targeted Risk Assessment.
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Ændringsforslag 250

Bilag I, punkt 5.2, underpunkt 5.2.5 a (nyt)

5.2.5.a Udarbejdelsen af gyldige
eksponeringsestimater kan forenkles 
gennem anvendelse af særlige it-værktøjer, 
herunder branchespecifikke værktøjer, 
hvor sådanne forefindes.

Begrundelse

To help SMEs to comply with their obligations, specific and specialised IT tools to assess 
exposure exist or can be developed.

Ændringsforslag 251

Bilag Ib, afsnit 1 efter overskrift

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

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

Begrundelse

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

Preparations such as fragrances and flavours are highly complex mixtures, of which 
numerous variants are traded daily, and which are frequently modified. A chemical safety 
assessment as prescribed in Annex 1b is highly impractical. The objectives of Annex 1b can 
also be met in other, more practical ways tailored to specific categories of preparations, 
while taking into account the general nature of these preparations and maintaining the 
objectives of Annex 1b.
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Ændringsforslag 252

Bilag II, tilføjelse til listen (ny)

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

231-096-4  Jern    7439-89-6
265-995-8  Cellulosemasse 65996-61-4

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

232-304-6  Råtallolie   8002-26-4
232-50-64 Ca-ligninsulfonat  8061-52-7

232-50-59   Na-ligninsulfonat  8061-51-6

232-50-85 NH4-ligninsulfonat 8061-53-8

232-51-06  Ligninsulfonsyr 8062-15-5
295-731-7   Ikke-oxyd glas 92128-37-5

305-415-3  Glas, oxyd    94551-67-4

305-416-9  Glas, oxyd    94551-68-5
266-046-0  Glas, oxyd    65997-17-3

215-171-9  Magnesier    1309-48-4

200-578-6  Ethanol         64-17-5

231-959-9   Ilt O2 7782-44-7
231-098-5   Krypton Kr    7439-90-9

231-110-9   Neon Ne       7440-01-9

231-168-5  Helium He    7440-59-7

231-172-7  Xenon Xe     7440-63-3
200-812-7 Metan CH4    78-82-8

Begrundelse

De stoffer, der er tilføjet til bilag II, er enten allerede omfattet af eksisterende lovgivning, 
betragtes ikke som farlige, eller er bestanddele i stoffer, som er opført i forordningens bilag 
III. Stoffer, som er blevet anvendt i hundredvis af år til mange forskellige formål uden 
nævneværdige risici, er heller ikke omfattet af registreringspligten for dermed at gøre 
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systemet mere funktionsdygtigt. 

Ændringsforslag 253

Bilag III, nr. 1a (nyt)

Stoffer i bilag II, der produceres ved hjælp 
af en alternativ fremstillingsproces:

Begrundelse

It is illogical to exempt a substance if it is produced in one way but not in another. If the 
naturally occurring substance does not require registration, the manufactured version of the 
same substance should also be exempt. The manufacturing process itself is covered under 
other legislation.

Ændringsforslag 254

Bilag III, nr. 8

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

8. Stoffer, der forekommer i naturen, 
herunder de botanisk afledte stoffer, der er 
omhandlet i artikel 3, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

Begrundelse

The way minerals and ores are now included in Annex III is unworkable. Both minerals and 
ores are difficult to classify due to the nature of the material and their varying composition. 
Further, registration of minerals and ores is unnecessary since current legislation (e.g. the 
mining waste Directive, IPPC) covers them sufficiently.

Ændringsforslag 255
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Bilag III, punkt 9 a (nyt)

9a. Mineraler, malme, koncentrater og 
andre materialer afledt heraf ved 
mineralogiske eller fysiske 
omdannelsesprocesser.

Begrundelse

Den måde, hvorpå mineraler og malme aktuelt er opført i bilag III er uhensigtsmæssig. Både 
mineraler og malme er vanskelige at klassificere på grund af materialets art og dets mange 
forskellige sammensætninger. Registrering af mineraler og malme er unødvendig, da de er 
tilstrækkelig dækket af den nuværende lovgivning (f.eks. direktivet om mineaffald).

Ændringsforslag 256

Bilag III, nr. 9a (nyt)

9a. Naturgaskondensater, flydende gas 
(LPG), koks og metan

Begrundelse

These substances are already well regulated under current legislation. Their hazards are well 
known, and they are normally transformed before use into other substances, which are subject 
to registration. LPG bør medtages i bilag III til Reach-forordningen i lyset af dets naturlige 
oprindelse, dets ligheder med andre naturlige produkter, der er opført i bilag III, og dets 
kendte virkning med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Coke is a 'cleaner' version of 
coal (without impurities), which is already exempt from registration.

Ændringsforslag 257

Bilag III, nr. 9 b (nyt)

9b. Metaller og legeringer i fast form.

Begrundelse

Disproportionate effort needed for registration: experience over decades indicates no risk to 
man or the environment.
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Ændringsforslag 258

Bilag III, punkt 9 c (nyt)

9b. Procesgasser (koksovnsgas, højovnsgas 
og motorgas fra olieraffinaderier) og 
bestanddele heraf. 

Begrundelse

Procesgasser (koksovnsgas, højovnsgas og motorgas fra olieraffinaderier) er på nuværende 
tidspunkt ikke omfattet af registreringspligten, hvis de anvendes på stedet. Når en procesgas 
kommer uden for arbejdsstedet, vil den kunne omfattes af registreringspligten. Dette fører til 
juridisk usikkerhed og er til skade for de ensartede spilleregler, som er gældende for andre 
vigtige gasser, såsom naturgas, råolie og kul, som er undtaget fra registreringspligten. Dette 
vil kunne have utilsigtede skadelige konsekvenser for genindvinding og genanvendelse af 
ressourcer. Koks har færre iboende farlige egenskaber end kul og bør derfor, på linje med 
kul, undtages fra registreringspligten.

Ændringsforslag 259

Bilag III, nr. 9 d (nyt)

9d. Vegetabilske og animalske olier og 
fedtstoffer.

Begrundelse

These substances are of natural origin. There is already considerable information on them,
and experience in use, to indicate that their properties and risks are well known. The 
substances are considered to be safe to human health and the environment. Several oils are 
already included in Annex II and exempted from registration.

Ændringsforslag 260
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Bilag III, nr. 9 e (nyt)

9e. Papirmasse til papirfremstilling.

Begrundelse

Der er ingen risiko for mennesker eller miljø.

Ændringsforslag 261

Bilag IV, punkt 6a (nyt)

6a. Oplysninger om anvendelses- og 
eksponeringskategorier

6a.1 Anvendelseskategorier: 
6a.1.1 a) industriel anvendelse

b) professionel anvendelse
c) anvendelse af forbrugere

6a.1.2 Specifiering af anvendelsen i hver 
kategori:

a) anvendelse i lukket system
b) anvendelse, der resulterer i 

optagelse i eller på matrix
c) ikke-spredt anvendelse
d) spredt anvendelse

6a.2 Eksponeringskategorier
6a.2.1 Human eksponering:

a) oral, 
b) dermal 
c) inhalativ

6a.2.2 Miljømæssig eksponering:
a) vand
b) luft
c) jord
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6a.3 Eksponeringens varighed
a) tilfældig
b) lejlighedsvis /kortvarig
c) vedvarende/hyppig

Begrundelse

The additional basic information on exposure helps companies to develop their safety data 
sheet or guidance on safe use and enables the Agency to screen dossiers submitted to identify 
priority substances in the tonnage range between 1 and 10 tonnes for which it is necessary to 
request additional information from Annex V.

Ændringsforslag 262

Bilag V, nr. 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 i mængder på over 1 
ton pr. år. 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:

Begrundelse

Det bør præciseres, at kun anvendelser i mængder på over et ton pr. år er omfattet.



PE 353.595v03-00 154/164 AD\579754DA.doc

DA

Ændringsforslag 263

Bilag V, punkt 7, økotoksikologiske oplysninger, kolonne 1, underpunkt 1.1 a (nyt)

7.1.1a. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkninger for alger 

Ændringsforslag 264

Bilag V, punkt 7 a - Biologisk nedbrydelighed (nyt)

7 a. Biologisk nedbrydelighed
7.1 Klar biologisk nedbrydelighed

Ændringsforslag 265

Bilag V, punkt 7.1.1, venstre kolonne

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 266

Bilag V, punkt 6, toksikologiske oplysninger, kolonne 1, punkt 6., underpunkt -1 (nyt)

-1. Akut toksicitet
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En af følgende veje:

- ad oral vej
- ved inhalation

- ad dermal vej

Ændringsforslag 267

Bilag VI, punkt 6, underpunkt 6.1-6.4

6.1. Hudirritation udgår

6.2. Øjenirritation udgår
6.4. Mutagenicitet udgår

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

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

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

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

Ændringsforslag 268

Bilag VII, punkt 6.1-6.4.3, kolonne 1 og 2 (tilføjelse til punkt 6, før punkt 6.4)

6.1. Hudirritation
6.1.1. In vivo-hudirritation 6. 1.1. Undersøgelsen (undersøgelserne) 

behøver ikke udføres, hvis:

- stoffet er ætsende eller

- stoffet er en stærk syre (pH<2.0) eller 
base (pH >11.5) eller
- stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur eller

- dermal akuttoksicitetsundersøgelse ikke 
viser hudirritation op til tærskeldosisniveau 
(2000 mg/kg kropsvægt) eller

- data fra den i bilag V, sektion 6.1, 
omhandlede teststrategi er tilstrækkelig til 
at klassificere stoffet som hudætsende eller -
irriterende.

6.2. Øjenirritation

6.2.1. In vivo-øjenirritation 6.2.1. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis:
- stoffet er ætsende eller

- stoffet er en stærk syre (pH<2.0) eller 
base (pH >11.5) eller

- stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur eller
- stoffet er klassificeret som hudirriterende 
og forudsat, at registranten klassificerer 
stoffet som øjenirriterende eller

- data fra den i bilag V, sektion 6.2, 
omhandlede teststrategi er tilstrækkelig til 
at klassificere stoffet som øjenirriterende

6.4. Mutagenicitet
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6.4.2. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse i 
pattedyrceller

6.4.2. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis:
tilstrækkelige data fra en in vivo-
cytogenicitetstest er til rådighed eller

stoffet er kendt som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2.

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

6.4.3. Undersøgelsen (undersøgelserne) 
behøver ikke udføres, hvis der er 
tilstrækkelige data til rådighed fra en 
troværdig in vivo-pattedyrcelle-
genmutationstest.
6.4. Egnede in vivo-
genmutationsundersøgelser skal overvejes i 
tilælde af et positivt resultat af en eller flere 
af de i bilag V eller VI omhandlede 
mutagenicitetsundersøgelser.

(Tekst flyttet fra bilag VI, nuværende kolonne 2 og række 6.4 er uforandrede)

Begrundelse

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity ot is assured that if there is a positive result from 
an in vitro study, that it will be further investigated.

Ændringsforslag 269

Bilag VII, punkt 6.4, kolonne 2

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

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

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI, as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal. For mutagenicity it ensures that, if there is a positive result from 
an in vitro study, it will be investigated further.
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Bilag VI, punkt 6.1.1-6.4, kolonne 2

6.1.1. (all the text of this point) udgår

6.2.1. (all the text of this point) udgår

6.4.2. (all the text of this point) udgår

6.4.3. (all the text of this point) udgår

6.4. (all the text of this point) udgår

(deleted and moved to Annex VII)

Ændringsforslag 271

Bilag VI, punkt. 6.5, kolonne 1

6.5 Akut toksicitet 6.5 Akut toksicitet

Undersøgelsen skal udføres for en 
eksponeringsvej, fortrinsvis ad oral vej, 
medmindre registranten mener, at en 
anden eksponeringsvej er mere
hensigtsmæssig.

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

For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal der gives 
oplysninger vedrørende inhalationsvejen 
(6.5.2).
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For andre stoffer end gasser skal 
oplysningerne under punkt 6.5.1.-6.5.3. gives 
for mindst to indgiftsveje, af hvilke den ene 
skal være oral. Valget af den anden 
indgiftsvej afhænger af stoffets art og den 
forventede eksponeringsvej for mennesker. 
Er der kun én eksponeringsvej, behøves kun 
oplysninger for denne vej.

For andre stoffer end gasser i en mængde på
100 tons eller derover pr. år pr. producent 
eller importør skal oplysningerne under 
punkt 6.5.1.-6.5.3. gives for mindst to 
indgiftsveje, af hvilke den ene skal være oral. 
Valget af den anden indgiftsvej afhænger af 
stoffets art og den forventede 
eksponeringsvej for mennesker. Er der kun 
én eksponeringsvej, behøves kun oplysninger 
for denne vej.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 272

Bilag VI, punkt. 6.5-6.5.3, kolonne 1

6.5. Akut toksicitet (al tekst til og punkter 
under 6.5, kolonne 1)

udgår

Begrundelse

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.

Ændringsforslag 273

Bilag VI, punkt. 6.5-6.5.3, kolonne 2

6.5 (al tekst til og punkter under 6.5, 
kolonne 2)

udgår

Begrundelse

As this information requirement is now included in Annex V, it can be deleted here.
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Bilag VI, punkt. 6.6-6.8.1, kolonne 1

6.6. Toksicitet ved gentagen dosering udgår

6.7. Reproduktionstoksicitet udgår
6.8. Toksikokinetik udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 275

Bilag VI, punkt. 6.6.1.-6.7.2, kolonne 2

6.6.1. (al teksten, kolonne 2) udgår

6.7. (al teksten og punkterne under 6.7, 
kolonne 2)

udgår

(udgår og flyttes til bilag VII)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 276

Bilag VII, punkt 6.6.1, kolonne 1 og 2 (nyt, flyttet fra bilag VI, erstatter eksisterende punkt 
6.6.1)
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6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering (28 dage), én dyreart, 
hun- og handyr, idet den mest 
hensigtsmæssige indgiftsvej vælges efter 
den forventede eksponeringsvej for 
mennesker, medmindre undersøgelsen 
allerede er forelagt i henhold til kravene i 
bilag VI, eller der foreslås undersøgelser i 
henhold til punkt 6.6.2. I så fald finder 
punkt 3 i bilag IX ikke anvendelse.

6.6.1. Korttidstoksicitetsundersøgelsen (28 
dage) behøver ikke udføres, hvis:
- der foreligger en pålidelig subkronisk (90 
dage) eller kronisk toksicitetsundersøgelse, 
forudsat at der er anvendt en 
hensigtsmæssig dyreart og indgiftsvej
- stoffet undergår øjeblikkelig spaltning, og 
der foreligger tilstrækkelige data om 
spaltningsprodukterne

- relevant menneskelig eksponering kan 
udelukkes.
Passende indgiftsvej vælges på følgende 
grundlag:
Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

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

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

- stoffets damptryk er over 10-2 Pa ved 20°C
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- stoffet er pulverformigt og indeholder 
over 1 % w/w partikler med en middel 
aerodynamisk partikeldiameter (MMAD) 
på under 100 µm
stoffet vil blive anvendt på en måde, der 
frembringer aerosoler, partikler eller 
dråber i det inhalerbare størrelsesområde 
(> 1 % w/w partikler med MMAD < 100 
µm). Er der ingen kontraindikationer, bør 
orale indgift foretrækkes.
Den subkroniske toksicitetsundersøgelse 
(90 dage) (bilag VII, 6.6.2) skal foreslås af 
registranten, hvis:
- hyppigheden og varigheden af 
eksponering af mennesker tilsiger, at en 
længerevarende undersøgelse er påkrævet, 
og en af følgende betingelser er opfyldt:
- andre foreliggende data viser, at stoffet 
kan have en farlig egenskab, der ikke kan 
afsløres i en korttidstoksicitetsundersøgelse
- passende udformede toksikokinetiske 
undersøgelser viser, at stoffet eller dets 
metabolitter ophobes i bestemte væv eller 
organer, hvilket muligvis vil være uopdaget 
i en korttidstoksicitetsundersøgelse, men 
ved lang tids eksponering må forventes at 
få negative virkninger .
Yderligere undersøgelser skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 
eller 44, hvis:
- der ikke kan fastlægges en NOAEL-værdi 
på grundlag af 28-dages undersøgelsen, 
medmindre dette skyldes, at der ikke er 
iagttaget toksiske virkninger
- de toksiske virkninger volder særlig 
betænkelighed (f.eks. alvorlige/svære 
virkninger) eller
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- der er tegn på en virkning, som på
grundlag af de foreliggende oplysninger 
ikke kan karakteriseres fyldestgørende med 
hensyn til toksikologiske egenskaber 
og/eller risiko; i sådanne tilfælde kan det 
også være mere hensigtsmæssigt at udføre 
særlige toksikologiske undersøgelser, 
tilrettelagt med henblik på sådanne 
virkninger (f.eks. immunotoksicitet eller 
neurotoksicitet) eller
- den eksponeringsvej, der er anvendt i den 
første undersøgelse med gentagen dosering, 
var uhensigtsmæssig i forhold til den 
forventede eksponeringsvej for mennesker, 
og der kan ikke ekstrapoleres mellem de 
pågældende eksponeringsveje eller
- der er særlige betænkeligheder 
vedrørende eksponeringen (f.eks. at stoffets 
anvendelse i forbrugerprodukter fører til et 
eksponeringsniveau tæt på den dosis, hvor 
toksisk virkning for mennesker kan 
forventes) eller
28 dages undersøgelsen ikke har vist de 
samme virkninger som dem, der er påvist i 
klart strukturelt beslægtede stoffer.

(nyt, flyttet fra bilag VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 277

Bilag VII, punkt. 6.7, kolonne 1 og 2

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

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

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

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

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

Ændringsforslag

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

stoffet vides at være et genotoksisk –
carcinogen, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger
stoffet vides at være mutagent over for –
bakterier, og der er indført passende 
risikostyringsforanstaltninger
relevant human eksponering kan –

udelukkes.
6.7.1. Udviklings- 
/reproduktionstoksicitetsundersøgelse, én 
dyreart (OECD 421), hvis der ikke 
foreligger bevis fra eksisterende 
information om strukturelt forbundne 
stoffer fra (Q)SAR-estimater eller fra in 
vitro-metoder, der viser, at stoffet kan være 
en udviklingstoksikant.

6.7.1. Et positivt screeningsresultat skal på
dette niveau bekræftes med en 
udviklingstoksicitetsundersøgelse i én 
dyreart, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag VI, 
punkt 6.7.2)..
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6.7.2. Udviklingstoksicitetsundersøgelse, én 
dyreart, idet den mest hensigtsmæssige 
indgiftsvej vælges efter den forventede 
eksponeringsvej for mennesker (bilag X B, 
punkt 31 eller OECD 414), medmindre 
sådanne undersøgelser allerede er forelagt 
efter kravene i bilag VI.

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

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

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

(nyt, flyttet fra bilag VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence of the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 278

Bilag VII, punkt 6.8, kolonne 1 (nyt, flyttet fra bilag VI)

6.8 Toksikokinetik 6.8 Toksikokinetik
6.8.1. Evaluering af stoffets 
toksikokinetiske opførsel, i det omfang den 
kan udledes af de relevante foreliggende 
oplysninger.

6.8.1. Evaluering af stoffets 
toksikokinetiske opførsel, i det omfang den 
kan udledes af de relevante foreliggende 
oplysninger.
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(nyt, flyttet fra bilag VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 279

Bilag VI, punkt. 7.1-7.2.2-7.3.1, kolonne 1

7.1 Giftighed for vandmiljøet udgår

7.2.2 Abiotisk (al teksten og punkterne 
under 7.2.2, kolonne 1)

udgår

7.3 Skæbne og opførsel i miljøet (al teksten 
og punkt 7.3, kolonne 1)

udgår

(udgår og flyttes til bilag VII)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 280

Bilag VI, punkt. 7.1.2, 7.2.2.1-7.3.1, kolonne 2

7.1.2 (al teksten, kolonne 2) udgår

7.2.2.1 (al teksten, kolonne 2) udgår

7.3.1 (al teksten, kolonne 2) udgår

(udgår og flyttes til bilag VII)

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

Ændringsforslag 281

Bilag VII, punkt. 7.1, kolonne 1 og 2

Kommissionens forslag

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

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

7.1.5. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

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

7.1.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

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

7.1.6.1 Test af toksicitet over for fisk i det 
tidlige livsstadium (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. FELS-toksicitetstest skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis stoffet har potentiale for 
bioakkumulering.
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7.1.6.2 Korttidstoksicitetstest i fisk i 
embryon- og yngelstadiet (bilag X C.15 eller 
OECD 212)

7.1.6.3 Fisk, opvækstforsøg, unge fisk (bilag 
X C.14 eller OECD 215)

Ændringsforslag

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

7.1.2. Vækststandsningsundersøgelse i 
alger

7.1.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
- stoffet er stærkt uopløseligt 
(vandopløselighed <10µg/l) eller
- stoffet ikke forventes at passere biologiske 
membraner (MW >800 eller 
molekylediameter>15Å).
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7.1.3. Korttidstoksicitetstest i fisk: 
registranten kan vælge 
langtidstoksicitetstest i stedet

7.1.3 . Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
- stoffet er stærkt uopløseligt 
(vandopløselighed <10µg/l) eller
- stoffet ikke forventes at passere biologiske 
membraner (MW >800 eller 
molekylediameter>15Å) eller
- en langtidstoksicitetstest er til rådighed.

En akvatisk langtidstoksicitetstesti fisk 
(bilag VII, 7.1.6) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af de 
kompetente myndigheder i 
vurderingsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med artikel 39, 40 og 44, 
hvis sammenligningen af den (forventede) 
miljøeksponering med resultaterne fra 
korttidstoksicitetsdata indikerer, at der er 
behov for undersøgelser af yderligere 
virkninger på akvatiske organismer.

En akvatisk langtidstoksicitetstest i fisk 
(bilag VII, 7.1.6) skal overvejes, hvis stoffet 
er ringe opløseligt i vand (vandopløselighed 
< 1 mg/l) 

7.1.4. Aktiveret slamtestning (sludge 
respiration inhibition), medmindre der er 
lav sandsynlighed for udslip til 
spildevandsrensningsanlæg

7.1.4. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
- stoffet er stærkt uopløseligt 
(vandopløselighed <10µg/l) eller
stoffet viser sig let bionedbrydeligt og de 
anvendte testkoncentrationer er inden for 
rammerne af koncentrationer, der kan 
forventes i input til 
spildevandsrensningsanlæg.

Undersøgelsen kan erstattes af en 
nitrificeringsinhibitionstest, hvis data viser, 
at stoffet forventes at virke hæmmende på
mikrobiel vækst eller funktion. 

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

7.1.5. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.
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7.1.6. Langtidstoksicitetsundersøgelse i fisk, 
medmindre den allerede er forelagt i henhold 
til kravene i bilag VI)

7.1.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

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

7.1.6.1 Test af toksicitet over for fisk i det 
tidlige livsstadium (FELS) (OECD 210)

7.1.6.1. FELS-toksicitetstest skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis stoffet har potentiale for 
bioakkumulering.

7.1.6.2 Korttidstoksicitetstest i fisk i 
embryon- og yngelstadiet (bilag X C.15 eller 
OECD 212)

7.1.6.3 Fisk, opvækstforsøg, unge fisk (bilag 
X C.14 eller OECD 215)

(nyt, flyttet fra bilag VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 282

Bilag VII, punkt. 7.2.1 a (nyt), kolonne 1 og 2

Ændringsforslag

7.2.1a Abiotisk

7.2.1a.1 Hydrolyse som funktion af pH. 7.2.1a.1 Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:

– stoffet er let bionedbrydeligt

– vandopløseligheden er under 10 μg/l.
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(new, moved from Annex VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Ændringsforslag 283

Bilag VII, punkt. 7.3, kolonne 1 og 2

Kommissionens forslag

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

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

7.3.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

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

- direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

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

7.3.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

- stoffet nedbrydes hurtigt.

Ændringsforslag

7.3. Skæbne og opførsel i miljøet

7.3.1. Screeningsundersøgelse for 
adsorption/desorption

7.3.1. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
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– stoffet ud fra sine fysisk-kemiske 
egenskaber forventes at have ringe 
adsorptionspotentiale (f.eks. hvis dets 
oktanol/vand-fordelingskoefficient er lav), 
eller

- stoffet nedbrydes hurtigt.
7.3.2. Biokoncentration i (én) akvatisk(e) 
art(er), fortrinsvis fisk 

7.3.2. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

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

- direkte eller indirekte eksponering af det 
akvatiske delmiljø er usandsynlig.

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

7.3.3. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:

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

– stoffet nedbrydes hurtigt.

(nyt, flyttet fra bilag VI)

Begrundelse

This amendment is a consequence to the amendment to Annex VI as explained above. It is 
needed to maintain the same requirements regarding quantities of over 100 tonnes as under 
the Commission proposal.

Amendment 284

Bilag IX, punkt 3, underpunkt 1

Testning efter bilag VII og VIII kan 
undlades, afhængigt af de 
eksponeringsscenarier, der er opstillet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.

3.1 Testning efter bilag VI til VIII kan 
undlades, afhængigt af de 
eksponeringsscenarier eller brugs- og 
eksponeringskategorier, der er opstillet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.
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3.2 Undladelse af at give information 
betragtes som acceptabelt, hvis:
i) koncentrationen i den omgivende luft på
en arbejdsplads ikke overskrider 50 µg/m³.

ii) fremstillingen og de(n) identificerede 
anvendelse(r) finder sted i isolerede anlæg. 
iii) stoffet anvendes i industri- eller 
handelssektoren i et præparat med en  
massekoncentration på højst 0.1 %.

iv)stoffet anvendes af private forbrugere i 
koncentrationer på højst 0.1 %.
v) stoffet bruges til fremstilling af 
forbrugerprodukter, og:

a) stoffet forsvinder fuldstændigt under 
produktets fremstilling, eller
b) stoffet optages fuldstændigt i en 
blanding i produktet eller indesluttes på
anven vis fuldstændigt i produktet.

I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende 
og holdbar dokumentation.

3.3 I alle andre tilfælde skal der gives 
fyldestgørende og holdbar dokumentation, 
herunder:

i) typerne af delmiljøer

ii) de eksponerede befolkningsgrupper;
iii) risikostyringsforanstaltninger;

iv) eksponeringsveje

v) eksponeringens varighed og hyppighed

vi) beskyttelse af dyreliv.

Ændringsforslag 285

Bilag IX, punkt 1.1.2

Data anses for ækvivalente med data fra den 
tilsvarende test i bilag X, når følgende 
betingelser er opfyldt:

Data fra en eller flere test anses for 
ækvivalente med data fra den tilsvarende test 
i bilag X, når følgende betingelser er opfyldt:
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1) dataene er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og risikovurdering,

1) dataene er egnede til brug ved 
klassificering, mærkning og risikovurdering, 
når slutpunktet er kritisk,

2) der er fyldestgørende og holdbar dækning 
af de nøgleparametre, der foreskrives 
undersøgt i den tilsvarende test i bilag X,

2) der er fyldestgørende og holdbar dækning 
af de nøgleparametre, der foreskrives 
undersøgt i den tilsvarende test i bilag X,

3) eksponeringsvarigheden er sammenlignelig 
med eller længere end i den tilsvarende test i 
bilag X, når eksponeringsvarighed er en 
relevant parameter, og

3) eksponeringsvarigheden er sammenlignelig 
med eller længere end i den tilsvarende test i 
bilag X, når eksponeringsvarighed er en 
relevant parameter, og

4) der gives fyldestgørende og holdbar 
dokumentation af den pågældende 
undersøgelse.

4) der gives fyldestgørende og holdbar 
dokumentation af den pågældende 
undersøgelse. Der skal i alle tilfælde gives 
fyldestgørende og holdbar dokumentation.

Begrundelse

The current text requires that data from any single test meet four criteria. This is unnecessary 
when there is weight of evidence of hazards from tests performed:
- under less severe conditions or 
- when an end-point shows no hazard or risk, 

Multiple tests can achieve the purpose of one test when combined

Ændringsforslag 286

Bilag IX, punkt. 1.5

Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske 
og økotoksikologiske egenskaber må
forventes at svare til hinanden eller følge 
samme mønster på grund af deres 
strukturelle lighed, kan anses for en gruppe 
eller "kategori" af stoffer. Anvendelse af 
gruppebegrebet forudsætter, at de fysisk-
kemiske egenskaber, sundhedsvirkningerne 
og miljøvirkningerne eller stoffernes skæbne i 
miljøet kan forudsiges ved interpolation fra 
data for et referencestof i gruppen til de 
andre stoffer i gruppen (read-across-metoden 
eller analogisering). Derved undgår man at 
skulle teste hvert stof for hver virkning.

Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske 
og økotoksikologiske egenskaber må
forventes at svare til hinanden eller følge 
samme mønster på grund af deres 
strukturelle lighed, kan anses for en gruppe 
eller "kategori" af stoffer. Anvendelse af 
gruppebegrebet forudsætter, at de fysisk-
kemiske egenskaber, sundhedsvirkningerne 
og miljøvirkningerne eller stoffernes skæbne i 
miljøet kan forudsiges ved interpolation fra 
data for et referencestof i gruppen til de 
andre stoffer i gruppen (read-across-metoden 
eller analogisering). Derved undgår man at 
skulle teste hvert stof for hver virkning.
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Lighederne kan baseres på: Lighederne kan baseres på:

1) en fælles funktionel gruppe 1) en fælles funktionel gruppe

2) fælles prækursorer og/eller sandsynlighed 
for fælles nedbrydningsprodukter fra fysiske 
og biologiske processer, der fører til stoffer 
med strukturelle ligheder, eller

2) fælles prækursorer og/eller sandsynlighed 
for fælles nedbrydningsprodukter fra fysiske 
og biologiske processer, der fører til stoffer 
med strukturelle ligheder, eller

3) et fast mønster i, hvordan styrken af de 
forskellige egenskaber ændrer sig gennem 
kategorien.

3) et fast mønster i, hvordan styrken af de 
forskellige egenskaber ændrer sig gennem 
kategorien samt fælles aktionsmekanisme.

Anvendes gruppebegrebet, skal stofferne 
klassificeres og mærkes på dette grundlag.

Anvendes gruppebegrebet, skal stofferne 
klassificeres og mærkes på dette grundlag. 
Slutpunkterne for klassificering og 
mærkning og for risikovurdering af stoffer, 
der er komplekse og med variabel 
sammensætning, kan fastlægges ud fra 
data om deres væsentligste komponenter 
gennem anvendelse af disses højeste 
koncentrationer i stoffet. Agenturet og alle 
de berørte erhverv enes om en detaljeret 
metode inden to år efter forordningens 
ikrafttrædelse.

I alle tilfælde gives der fyldestgørende og 
holdbar dokumentation.

I alle tilfælde gives der fyldestgørende og 
holdbar dokumentation.

Begrundelse

This amendment will increase the workability of REACH. It allows for the grouping of 
substances with the same toxicity profiles and for the use of a Read Across approach. 
Furthermore, it improves the reliability of data concerning substances that are complex and 
of variable composition.

Ændringsforslag 287
Bilag XI, afsnit 1
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Formålet med dette bilag er at fastlægge, 
hvordan downstream-brugere skal vurdere 
og dokumentere, at risiciene ved de(t) 
stof(fer), de anvender, er tilstrækkeligt styret, 
når det gælder anvendelser, som ikke 
omfattes af det sikkerhedsdatablad, de har 
fået overdraget, og at andre brugere længere 
henne i forsyningskæden er i stand til at styre 
risiciene på betryggende vis. Vurderingen 
skal dække stoffets livscyklus fra 
downstream-brugeren modtager det og 
anvender det til egne formål og til de formål, 
der for hans vedkommende er udpeget 
længere nede i forsyningskæden. 
Vurderingen skal både omfatte stoffet i sig 
selv og dets anvendelse i et præparat eller en 
genstand.

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

Begrundelse

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