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1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.

ænDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget 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 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 3

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

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

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

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Reach bør udformes og anvendes på
en sådan måde, at det europæiske 
erhvervslivs konkurrenceevne ikke 
svækkes, og handelen med tredjelande ikke 
påvirkes. På den baggrund er en 
risikoprioritering afgørende, ligesom 
reglernet ikke må stille andre krav til vore 
handelspartnere, end at de er forenelige 
med gældende frihandelsprincipper i 
overensstemmelse med WTO's regler.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 8 A (ny)

(8a) Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over eller 
med rimelighed kunne have forudset, at 
disse handlinger kunne være skadelige for 
menneskers sundhed eller miljøet, træffer 
alle de foranstaltninger, der med 
rimelighed kan forventes af ham for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
sådanne indvirkninger.

Begrundelse

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.
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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 34 A (ny)

(34a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
industrien afsætte flere ressourcer til 
udvikling, validering og accept af forsøg 
uden dyr. 

Begrundelse

I begrundelsen anføres "fremme af forsøg uden dyr" som et mål med forslaget, men teksten 
indeholder ingen foranstaltninger, der går ud på at nå dette mål. Især er der ingen omtale af 
øgede bevillinger til projekter med det formål at erstatte dyreforsøg.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 47 B (ny)



PE 355.467v03-00 6/42 AD\580143DA.doc

DA

(47b) For at undgå dyreforsøg og spare 
omkostninger bør de kompetente 
myndigheder høre ECVAM, Det 
Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder, når de behandler 
forslag om forsøg, der involverer forsøg 
med hvirveldyr.

Begrundelse

I betragtning af de hastige fremskridt på dette videnskabsfelt bør de kompetente myndigheder 
have adgang til a-jourført sagkundskab, erfaring og information om udviklingen af 
alternative forsøgsmetoder, når de evaluerer indgivne forslag om forsøg.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 62

(62) For at kunne udarbejde et forslag til 
begrænsninger og for at en sådan lovgivning 
kan fungere tilfredsstillende, bør der være et 
godt samarbejde, en god koordinering og 
udveksling af information mellem 
medlemsstaterne, agenturet, andre 
fællesskabsorganer, Kommissionen og de 
berørte parter.

62. For at kunne udarbejde et forslag til 
begrænsninger og for at en sådan lovgivning 
kan fungere tilfredsstillende, bør der være et 
godt samarbejde, en god koordinering og 
udveksling af information mellem 
medlemsstaterne, agenturet, andre 
fællesskabsorganer, Kommissionen og de 
berørte parter. Agenturet har det 
overordnede ansvar i denne forbindelse.

Begrundelse

Konsekvensændring.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 104 A (ny)

(104 a) Der er ikke forsket tilstrækkeligt i 
Reach-forslagets indvirkning på de EU-
baserede virksomheders internationale 
konkurrenceevne. Dette gælder især 
downstream-kemikaliebrugere, SMV'er og 
de mest "rodløse" og sårbare 
produktionsaktiviteter.

Begrundelse

Probably the main flaw of the impact studies of REACH is the implicit assumption of the 
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industry operating in a closed economy ignoring  all the changes in relative competitiveness 
of the EU industry (chemical and non-chemical) deriving from the entrance of "REACH-free" 
imported articles from abroad. The consequences on the location options of industrial 
investors and the consequent impact on unemployment in the EU should not have been 
disregarded. The absence of both this type of concerns in the initial outline of the 
Commission proposal and the absence of any reliable study in the subsequent phases gives 
rise to one of the most severe and insurmountable flaws of this proposal.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 104 B (ny)

(104b) Kommissionen bør bestræbe sig på
at sikre, at der i kombination med EU-
markedernes stadig større åbenhed over for 
importvarer fra hele verden snarest muligt 
indføres strengere krav vedrørende "fair 
trade" (herunder også i WTO-regi); Reach-
kravene bør indgå heri.

Begrundelse

It is important that producers and importers that have already registered under other 
international organisations standards have minimum bureaucratic and financial extra costs 
in order to comply with REACH. It is vital that EU producers are not susceptible to unfair 
competition from "REACH-free" areas.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 104 C (ny)

(104c) Artikel 6, 21 og 26 bør revideres ved 
at kombinere henholdsvis det britiske, det 
ungarske, det maltesiske og det slovenske 
forslag samt forslagene fra industri- og 
handelsorganisationerne på en sådan 
måde, at unødvendige omkostninger og 
bureaukrati reduceres mest muligt, Reach-
forslagets sundheds- og 
miljøbeskyttelsesmålsætninger sikres, og 
der tilvejebringes ensartede 
konkurrencebetingelser for den interne 
produktion og de importerede færdigvarer.

Begrundelse
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Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, STK. 3

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

udgår

Begrundelse

This "duty of care" principle should be stated more as a general principle than as an 
obligation.

Ændringsforslag 13
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 

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) frigivelse af stoffet er en specifikt 
designet funktion ved artiklen under 
normale og med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser.
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ca) når det frigivne stof er en del af et 
præparat, hvis stoffet er til stede i det 
præparat/de præparater, der frigives fra 
artiklen, i koncentrationer, der svarer til 
eller overstiger den mindste af følgende 
koncentrationer:

- de koncentrationsgrænseværdier, der er 
angivet i bilag I til direktiv 67/548/EØF, 
eller

- såfremt der ikke er angivet nogen 
koncentrationsgrænseværdier for stoffet i 
præparater i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, de koncentrationer, der er 
angivet i del A og B i bilag II til direktiv 
1999/45/EF,

- 0,1 %, hvis stoffet opfylder kriterierne i 
bilag XII

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

Begrundelse

Deleting the word "contain" ensures consistent wording of the proposal. Similarly, the term 
"article type" is not defined in the proposal and creates legal uncertainty unless deleted. The 
concentration limits added to Art. 6.1 (ca) are taken from the current Directive on 
preparations (1999/45/EC) which considers that substances in preparations are no longer 
dangerous if they are under these limits. Article 6.1 (cb) clarifies that information on 
substances in articles is communicated down the supply chain if the production of an article 
is an intended use.

Ændringsforslag 14
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 træffer afgørelse om, at en 
producent eller importør af artikler skal 
indgive en registrering i henhold til dette 
afsnit, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:
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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 grund til at formode:

i) at stoffet frigives fra artiklen, og

ii) at frigivelsen af stoffet fra artiklen 
udgør en trussel mod 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 er ikke registreret til produktion 
af artiklen.

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

Begrundelse

Article 6.2 concerns substances which are unintentionally released from articles. The 
Commission proposal makes self-reporting by the manufacturer/importer a prerequisite for 
the Agency to request a registration in such cases, thus depriving the Agency of any right of 
initiative. Further, the conditions under which this self-reporting is required are equally 
unclear.

The proposed amendment empowers the Agency to demand additional information from the 
manufacturer/importer if the Agency has grounds for suspecting a risk (this provision also 
ensures WTO compatibility).

Ændringsforslag 15
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
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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

This follows from the previous amendment on Article 6(2). The information requested will be 
the same as for all registrations.

Ændringsforslag 16
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

This follows from the previous amendment on Article 6(2).

Ændringsforslag 17
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

This provision is included in the previous amendments on Article 6(1) and 6(2).

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 6, STK. 6
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5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

5. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

Begrundelse

Follows from the above amendments to Article 6(1) to 6(2).

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 6, STK. 7

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 6 B (ny)

Artikel 6b
Europæisk kvalitetsmærke

Der indføres et særligt "Overholder 
Reach"-mærke, som skal sætte forbrugerne 
i stand til at foretage et valg. Dette mærke 
skal anvendes på de EU-producerede eller 
importerede varer, som overholder alle 
Reach-kravene.

Begrundelse

Et mærke, der stemples på artiklerne, ville gøre det muligt at identificere og støtte de aktører 
i produktionsprocessen, der har overholdt kravene i denne forordning.
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Ændringsforslag 21
ARTIKEL 6 B (ny), OVERSKRIFT

Overdragelse og deling af registreringer, 
"grupperegistrering"

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.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 6 B (ny), STK. 1

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 6 B (ny), STK. 2

2. Såfremt producenten er et datterselskab 
af en anden juridisk person (det såkaldte 
moderselskab), kan moderselskabet 
foretage og opretholde en registrering på
datterselskabets vegne. Omvendt kan et 
datterselskab også foretage og opretholde 
en registrering for sit moderselskab eller 
andre datterselskaber. Det er i sådanne 
tilfælde kun nødvendigt at foretage én 
registrering. Den juridiske person, der 
udpeges til at stå for registreringen af 
gruppen, har ansvaret for at opfylde 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Den juridiske person, der 
udpeges til at stå for registreringen af 
gruppen, skal have hjemsted i EU.
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Begrundelse

Der leveres inden for koncerner produkter til downstream-brugere fra skiftende 
produktionssteder inden for EU, som eventuelt tilhører forskellige datterselskaber.
Leveringen af produkter inden for en koncern bliver ofte koordineret af en enkelt enhed, der 
enten kan være del af moderselskabet eller et datterselskab. Den foreslåede 
grupperegistrering ville være en passende løsning med henblik på at begrænse omkostninger 
og bureaukrati.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 6 B (ny), STK. 3

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 10, STK. 1, AFSNIT 1-3

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

1. Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen.
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Hver deltager i konsortiet indsender separat 
de oplysninger, der er angivet i artikel 9, 
litra a), nr. (i), (ii) og (iii) samt (viii).

Kommissionen udarbejder bindende 
retningslinjer for at støtte virksomheder, 
som danner konsortier under overholdelse 
af konkurrencelovgivningens 
bestemmelser.

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

Den producent eller importør, der indsender 
på vegne af de andre deltagere i konsortiet, 
indsender de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a), nr. (iv), (vi), (vii), 
viii) og (ix). Hvert konsortium kan også i 
fællesskab indsende de oplysninger, der er 
specificeret i artikel 9, litra a), (i), (ii) og 
(iii).

Begrundelse

Der er behov for retningslinjer for at støtte virksomheder i at danne og virke i konsortier og 
for at forebygge mulige overtrædelser af konkurrencelovgivningen. Når oplysninger 
indsendes i fællesskab, må det være tilstrækkeligt, at en producent eller importør, som agerer 
på vegne af de øvrige medlemmer af konsortiet, indsender en erklæring i henhold til artikel 9, 
litra a), (viii). Der bør ikke være en stiv opdeling (en tredjedel) af registreringsudgifterne, 
eftersom incitamentet til at danne konsortier i så fald kunne begrænses til konsortier 
bestående af to parter, idet kun sådanne konsortier ville drage fordel af reduktionen af 
udgifterne. Udgiftsdeling uden en fast opdeling skaber derimod udgiftsincitamenter også for 
større konsortier.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 10, STK. 2

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

2. Hvert konsortium afgør internt, 
hvorledes registreringsgebyret 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. Det er således 
muligt for virksomheder eller konsortier 
selv at afgøre, hvorledes de ønsker at 
fordele registreringsomkostningerne.

Begrundelse

Inden for rammerne af frivillige konsortier skal medlemmerne selv have mulighed for at 
fordele omkostningerne.
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Ændringsforslag 27
ARTIKEL 19, STK. 1

1. Med forbehold af artikel 21 må stoffer kun 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres til 
Fællesskabet, hvis de er registreret i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i dette afsnit.

1. Med forbehold af artikel 21 må stoffer kun 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres til 
Fællesskabet, hvis de er registreret i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i dette 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. 4, fjerde afsnit.

2. Indtil agenturet har meddelt registranten, 
at han skal indsende yderligere oplysninger i 
henhold til artikel 18, stk. 2, andet afsnit, kan 
registranten påbegynde og/eller fortsætte
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.

I tilfælde af registreringer af 
indfasningsstoffer indsendt inden 2 måneder 
før den relevante frist i artikel 21, som 
omhandlet i artikel 18, stk. 2, kan en 
registrant fortsætte fremstillingen eller 
importen af stoffet i 3 måneder efter udløbet 
af den pågældende frist eller indtil agenturets 
eventuelle afvisning af registreringen, 
afhængigt af hvilken af disse begivenheder, 
der først indtræder.

I tilfælde af registreringer af 
indfasningsstoffer indsendt inden 2 måneder 
før den relevante frist i artikel 21, som 
omhandlet i artikel 18, stk. 2, kan en 
registrant fortsætte fremstillingen eller 
importen af stoffet i 3 måneder efter udløbet 
af den pågældende frist eller indtil agenturets 
eventuelle afvisning af registreringen, 
afhængigt af hvilken af disse begivenheder, 
der først indtræder.

I tilfælde af indfasningsstoffer, der ikke 
registreres, herunder til en specifik 
anvendelse, har producenten eller 
importøren 36 måneder til at udfase stoffet 
fra markedet, herunder for den specifikke 
anvendelse, efter de frister, der omhandles i 
artikel 21.

Begrundelse
Paragraph 2 indicates that the all production needs to stop until further notice. This will in 
effect disturb the market and with it the business policies of companies. Production lines 
needs to continue until the agency indicates otherwise.
De-selection from the market or de-selection for specific uses would affect a large number of 
preparations and production recipes requiring reformulation and validation work of long 
duration. Consequently, time is needed for downstream users to reformulate and validate 
their new recipes while continuing their production activities. The later can only be achieved 
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if the suppliers are allowed a period of grace pending a deadline for which they will 
phase out the substance.

Ændringsforslag 28
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 
kraftigt til at dele undersøgelsesresultater 
og andre data..

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 23, STK. 2

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

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

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 23, STK. 3
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3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere kan 
af agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant.

3. Datadeling er underlagt økonomisk 
kompensation. Undtagelsesvist kan 
resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer vedrørende forsøg 
med hvirveldyr indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 15 år tidligere af 
agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant i 
henhold til betingelserne i artikel 25 om 
ikke-indfasningsstoffer og i artikel 28 om 
indfasningsstoffer.

Begrundelse

For fortsat at anspore til innovation bør obligatorisk datadeling være begrænset til resuméer 
og fyldige undersøgelsesresuméer vedrørende hvirveldyr. Dette er ligeledes hensigten med 
artikel 23, stk. 4. Tvungen datadeling bør af ejendomsretlige årsager altid være underlagt 
økonomisk kompensation. For at indrette denne lovgivning efter lignende retsakter som f.eks. 
vedrørende biocider bør den grænse, som kompensationen tilbydes i henhold til, udvides til 
15 år.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 23, STK. 4 A (nyt)

4a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger kan udpege en 
tredjepart til at repræsentere sig i alle 
procedurer i henhold til dette afsnit.

Begrundelse

Virksomhederne bør altid have mulighed for at blive repræsenteret af en tredjepart af 
fortrolighedsårsager og/eller af praktiske hensyn.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 24, STK. 1 OG 2

1.Før forsøg med hvirveldyr udføres for at 
opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, finder stk. 2, 3 og 4 
anvendelse.

udgår

2. Den potentielle registrant skal konsultere 
den database, der er omhandlet i artikel 73, 
stk. 2, litra d), for at undersøge, om det 
samme stof allerede er registreret.
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Begrundelse

These paragraphs are superfluous, since under paragraph 3 the registrant must always make 
an inquiry to the Agency, even if he has already consulted the database.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 24, STK. 3

3. Den potentielle registrant forhører sig hos 
agenturet, om der allerede er indsendt en 
registrering for det samme stof. Sammen 
med forespørgslen indsender han følgende 
oplysninger til agenturet:

3. Før der udføres forsøg med hvirveldyr 
med henblik på at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med 
registrering forespørger den potentielle 
registrant agenturet, om de oplysninger om 
forsøg med hvirveldyr, som registranten 
har brug for, findes om det samme stof.
Sammen med forespørgslen indsender han 
følgende oplysninger til agenturet:

a) hans identitet a) hans identitet

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
og 2.3 i bilag IV

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
og 2.3 i bilag IV

c) oplysninger om hvilke oplysningskrav, der 
vil kræve, at han udfører nye undersøgelser 
med hvirveldyr

c) oplysninger om hvilke oplysningskrav, der 
vil kræve, at han udfører nye undersøgelser 
med hvirveldyr.

d) oplysninger om, hvilke oplysningsskrav, 
der vil kræve, at han udfører andre nye 
undersøgelser.

Begrundelse

Det er ikke så vigtigt, om der er indsendt en registrering for stoffet. I stedet skal søgningen 
rettes direkte mod at finde ud af, om der allerede er gennemført forsøg med hvirveldyr.
Agenturet skal ligeledes tage højde for resultatet af sådanne forsøg, der er gennemført af 
andre årsager (se artikel 23, stk. 1, nr. (3)).

Oplysninger om, at et stof allerede er registreret, ville ligeledes give den potentielle 
registrant, der anmoder herom, oplysninger af konkurrencemæssig betydning. Det bør undgås 
at videregive sådanne oplysninger om markedsforskning. Artikel 23a (ny) finder anvendelse i 
tilfælde af undersøgelser, hvori der indgår hvirveldyr.

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 24, STK. 4
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4. Hvis det samme stof ikke tidligere er 
blevet registreret, underretter agenturet den 
potentielle registrant herom.

4. Hvis agenturet er sikker på, at den 
potentielle registrant har til hensigt at 
fremstille eller importere stoffet, skal det 
kontrollere, om Kommissionen allerede har 
adgang til de oplysninger om forsøg med 
hvirveldyr, som der henvises til i stk. 1, litra 
c), eller om der er indgivet en foreløbig 
forespørgsel i overensstemmelse med stk. 1.
Hvis ikke, forhører agenturet sig hos de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten, 
om de har adgang til sådanne data eller 
andre oplysninger. Agenturet underretter 
den potentielle registrant om resultatet af 
undersøgelserne.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til stk. 3, nr. 1. Markedsforskning skal undgås. 
Endvidere ville ordningen medføre en unødvendig bureaukratisk byrde for agenturet. Det er 
vigtigt for agenturet at sikre, at ansøgeren rent faktisk har til hensigt at fremstille stoffet 
(undgå markedsforskning).
Det sikres imidlertid, at ansøgeren finder ud af, om der allerede findes bestemte 
undersøgelser om forsøg med hvirveldyr, og om disse blev stillet til rådighed som følge af 
anmodninger fra konkurrenter. Sidstnævnte oplysninger er nødvendige, hvis artikel 25 a skal 
have en virkning.

Ændringsforslag 35
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 10 år tidligere, 
underretter agenturet først den eller de 
tidligere registranter med henblik på at 
fastslå, om de ønsker deres navn oplyst, I 
bekræftende fald underretter agenturet 
straks den potentielle registrant om den eller
de tidligere registranters navn og adresse. 
Under alle omstændigheder underretter 
agenturet straks om de relevante resuméer 
eller fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som disse allerede har indsendt, og 
hvori indgår hvirveldyr.
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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).

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants
navn og adresse.

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om navn og adresse for den 
potentielle registrant eller dennes 
tredjepartsrepræsentant, som er udpeget i 
henhold til artikel 23, stk. 4a (nyt).

Begrundelse

The identity of prior registrants to new registrants and vice versa should be protected against 
disclosure, in cases when the disclosure could reveal confidential business information.

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 24, STK. 6

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel 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 samme stof, informerer 
agenturet, medmindre adgangen til disse 
oplysninger er begrænset af artikel 102, 
115, stk. 2, og 116, 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.

Begrundelse

Clarifies that disclosure of the identify of prior registrants of a chemical substances shall be 
limited by the duty of confidentiality set forth in Article 102, as defined in more detail in 
Articles 115(2) and 116. Because of the competitive nature of the electronics industry, many 
of the chemical substances used in manufacturing are highly confidential. These chemical 
“recipes” are considered intellectual property. The disclosure of the use of one critical 
chemical can reveal confidential business information to competitors about the processes the 
manufacturer currently is running, and may even allow the competitor to reverse engineer 
their processes. As a result, the identity of prior registrants to new registrants should be 



PE 355.467v03-00 22/42 AD\580143DA.doc

DA

protected against disclosure. While limitation on the amount of vertebrate animal testing is 
desirable, it cannot be limited at the expense of disclosing confidential business information 
about prior registrants. It should be up to the prior registrant to decide whether to share its 
identity and prior testing documentation with a new registrant. Similarly, if downstream users 
go to the expense of registering a separate downstream use, that use should not have to be 
disclosed up the supply chain to the chemical substance manufacturer if that would defeat the 
purpose behind the separate registration.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 25, STK. -1 A, -1 B, -1 C og STK. 1 

-1. Hvis der allerede findes undersøgelser 
om hvirveldyr, eller hvis en anden 
registrant allerede har indledt sådanne 
undersøgelser, må den potentielle 
registrant ikke gentage disse eller udføre 
sådanne undersøgelser.
-1a. I sådanne tilfælde anmoder agenturet 
eller den nationale myndighed ejeren eller 
ejerne af dataene fra forsøget med 
hvirveldyr eller den person, der udfører 
forsøgene med hvirveldyr, om han/de er 
villige til at videregive sin/deres identitet. I 
bekræftende fald underretter agenturet den 
potentielle registrant om navn og adresse 
på ejeren eller ejerne af dataene fra 
forsøgene med hvirveldyr eller på den eller 
de personer, der udfører forsøgene med 
hvirveldyr, samt om hvorvidt der allerede er 
indsendt relevante resuméer eller 
grundlæggende undersøgelsesresuméer 
vedrørende undersøgelser fra forsøg med 
hvirveldyr, og i bekræftende fald hvilke.

-1. I modsat fald indleder agenturet 
nedenstående procedure under 
hensyntagen til bestemmelsen om 
fortrolighed i henhold til artikel 116.
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1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori 
indgår forsøg med hvirveldyr, som han har 
brug for for at kunne foretage en 
registrering. Han kan anmode 
registranterne om enhver form for 
oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), 
nr. (x).

1. Den potentielle registrant anmoder, hvis 
den tidligere registrant samtykker, 
sidstnævnte om sådanne oplysninger fra 
undersøgelser med eksperimenter, hvori 
der indgår hvirveldyr, som han skal bruge 
til sin registrering.

Begrundelse

Under the COM proposal the identity of previous registrants is always disclosed to the 
potential registrant making the application. This arrangement fails to protect the identity of 
the previous registrant. Automatic disclosure of identity is not provided for in Article 116 
either. Instead, the question of disclosure of identity is to be decided on a case-by-case basis. 
Under the system proposed here, the owner of experimental data is given the opportunity to 
keep his identity secret in individual cases. 
This amendment also seeks to clarify that experiments on vertebrates must not be repeated. 
The importance of this principle justifies a separate paragraph.
The subsequent paragraphs, to which reference is made here, contain rules on the 
confidential sharing of data and costs. Rules of this nature have proved their usefulness in 
practice in Germany (Chemicals Act). 
The earlier rule permitting access free of charge to studies submitted more than 10 years 
previously is unfair. Current law on the registration of new substances provides for free use 
of registration data only for the basic set of data, not for the studies, which cost money to 
produce. 

The sharing of non-animal experimental data is now governed by Article 23 a (new).

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 25, STK. 5
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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. 8 a (nyt).

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 39
ARTIKEL 25, STK. 6

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

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

Or. en

Begrundelse
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Følger af det foregående ændringsforslag til artikel 25, stk. 5.

Ændringsforslag 40
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. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode, der svarer til den tid, der 
faktisk er medgået til gennemførelsen af de 
relevante undersøgelser og de nødvendige 
vurderinger, hvis den tidligere registrant 
anmoder herom.

Begrundelse

Perioden skal svare til den tid, der faktisk er medgået til gennemførelsen af forsøgene og 
indsamlingen af de nødvendige data.

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 25, STK. 8 A (nyt)

Agenturet udarbejder retningslinjer for 
fastlæggelse af omkostningsfordelingen i 
tilfælde, hvor parterne ikke kan nå til 
enighed indbyrdes. Sådanne retningslinjer 
skal være retfærdige og gennemsigtige og 
skal afspejle såvel antallet af involverede 
parter som deres respektive 
produktionsmængder.

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 26, STK. 1

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 præregistrere et indfasningsstof 
indsender enhver producent eller importør, 
der fremstiller eller importerer 1 ton eller 
mere af et stof om året, alle følgende 
oplysninger til agenturet, i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 108
med henblik på at udarbejde fortegnelsen 
over stoffer og delvis indarbejdelse i 
agenturets database:
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a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

a) oplysninger om producenten eller 
importøren, der indsendes som specificeret 
i artikel 9, litra a), nr. (i) og (ii)

b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

b) oplysninger om anvendelsen som 
specificeret i artikel 9, litra a), nr. (iii);

c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

c) angivelse af de kendte kategorier af 
anvendelser og eksponering i 
overensstemmelse med bilag Iaa

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) de fysisk-kemiske data, som producenten 
eller importøren er i besiddelse af eller 
bekendt med, samt toksikologiske data 
indeholdende som minimum oplysninger i 
overensstemmelse med bilag V

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) oplysninger om stoffets klassificering og 
mærkning i henhold til artikel 9, litra a), 
nr. (iv)

ea) forslag til yderligere test af stoffer med 
henblik på at præcisere en kendt eller 
mulig risiko, hvor producenten eller 
importøren er bekendt med denne

eb) forslag i overensstemmelse med artikel 
9, litra c), om mulig klassificering af 
stoffet.

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

Begrundelse

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
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at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at 
this point. The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced 
because of this. The information will be compiled by the Agency, substance by substance, 
in lists of substances.

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 26, STK. 2

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

2. Med henblik på overholdelse af 
tidsfristerne i artikel 21 indsendes 
oplysningerne senest et år 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

a) Agenturet offentliggør inden en måned 
efter afslutningen af præregistreringen 
fortegnelsen over stoffer, der er meddelt i 
medfør af artikel 26, stk. 1, med angivelse 
af stoffets navn, CAS-nummer , og 
oplysning om, hvorvidt mindst en 
producent eller importør påtænker at 
registrere det inden for 5 år. 

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

b) Indtil seks måneder efter 
offentliggørelsen af fortegnelsen over 
indfasningsstoffer, jf. stk. 2, litra a, kan 
producenter og importører undtagelsesvis 
give meddelelse om tilføjelser eller rettelser 
til agenturet. De skal begrunde 
anvendelsen af den forlængede frist. 
Agenturet offentliggør derefter inden for en 
måned den endelige fortegnelse over 
indfasningsstoffer. 

Begrundelse

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 26, STK. 3
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3. Registranter, der ikke indsender de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.

3. Der opkræves et gebyr efter indsendelse 
af præregistreringsdokumenterne, ved 
fastlæggelse af hvilket der kan foretages en 
reduktion på grundlag af de indsendte 
oplysninger.

Begrundelse

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 26, STK. 4

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.

udgår

Begrundelse

On the basis of the “one substance – one registration“ (OSOR) approach, the information 
requirements for risk-oriented pre-registration must be altered. However, at the same time, in 
view of the central integration role of the Agency, it is not necessary to require all 
information from every producer and importer, thus significantly reducing the burden on 
producers and importers, particularly when they are SMEs. An initial fee is already charged 
at the point of pre-registration, because the Agency is already carrying out work at this point. 
The level of the fee for registration can in some circumstances be reduced because of this. 
The information will be compiled by the Agency, substance by substance, in lists of 
substances.

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 26, STK. 5
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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. Medmindre videregivelse er 
begrænset af artikel 102, 115, stk. 2, og 
116, giver det 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 
og downstream-brugere har også adgang til 
disse data.

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 26 A (ny)

Artikel 26 a

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, 88 og 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.

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 27

Forummer til udveksling af oplysninger om 
stoffer

udgår

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).
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2. Formålet med hvert SIEF er gennem 
udveksling af oplysninger at reducere 
gentagelser af forsøg mest muligt.
Deltagerne i et SIEF udleverer allerede 
eksisterende undersøgelser til andre 
deltagere, efterkommer anmodninger fra 
andre deltagere om oplysninger, 
identificerer kollektivt behovene for 
yderligere undersøgelser og tilrettelægger 
disses gennemførelse.

Begrundelse

Denne artikel kan slettes i lyset af den centrale rolle, agenturet spiller i forbindelse med 
samling af oplysninger om stoffer. Dette betyder endvidere, at de meget kontroversielle 
problemer forbundet dermed, som navnlig drejer sig om civilretlige spørgsmål, bliver 
irrelevante.

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 29, STK. 1, AFSNIT 1 A (nyt)

1a. 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 50
ARTIKEL 29, STK. 3, AFSNIT 1
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3. Hvis et præparat ikke opfylder kriterierne 
for klassificering som farligt i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men i 
koncentrationer, der hver for sig 
er = 1 vægtprocent for ikke-gasformige 
præparater og = 0,2 volumenprocent for 
gasformige præparater, indeholder mindst ét 
stof med sundheds- eller miljøskadelige 
virkninger eller ét stof, for hvilket der i 
medfør af Fællesskabets bestemmelser er 
fastsat grænseværdier for eksponering på
arbejdsstedet, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af et præparat, uanset om 
det er producenten, importøren, en 
downstream-bruger eller leverandøren, på
anmodning af en downstream-bruger
forelægge et sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

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

Begrundelse

For farlige stoffer bør der automatisk sendes et sikkerhedsdatablad til downstream-brugeren.

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 29, STK. 6, AFSNIT 2

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

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

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier og betingelser for 
anvendelse. 

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 29, STK. 8, INDLEDNING
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8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for den 
første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Leverandørerne 
ajourfører det straks i følgende tilfælde:

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

Begrundelse

Det ville være unødvendigt, hvis der alene på grund af forordningens ikrafttrædelse endnu en 
gang skulle udsendes sikkerhedsdatablade, selv om aftagerne allerede har dem. 

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 30, STK. 1, LITRA A-D

a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
(b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver 
godkendelse, og nærmere oplysninger om 
eventuel godkendelse tildelt eller afvist i 
denne forsyningskæde i henhold til afsnit VII

(b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver 
godkendelse, og nærmere oplysninger om 
eventuel godkendelse tildelt eller afvist i 
denne forsyningskæde i henhold til afsnit VII

(c) nærmere oplysninger om enhver 
begrænsning pålagt i henhold til afsnit VIII

(c) nærmere oplysninger om enhver 
begrænsning pålagt i henhold til afsnit VIII

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og
gennemføre passende foranstaltninger til
risikostyring.

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at gennemføre 
passende foranstaltninger til risikostyring hos 
downstream-brugerne.

Begrundelse

It is inconsistent for the registration numbers of non-classified substances to be included in 
the safety data sheet, where this does not seem to be required for classified substances. There 
may be a question of confidential data relating for example to preparations.

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 30, STK. 2, AFSNIT 1
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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

Adapting to new technologies.

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 31, INDLEDNING

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

Medmindre det medfører udbredelse 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

An exemption from reporting up the supply chain must be provided to downstream users if the 
reporting would reveal confidential information about the downstream user or its particular 
use of the chemical substance. For example, if a downstream user has identified a unique use 
of a chemical substance, and the downstream user determines it will register that use 
separately so as not to alert the chemical manufacturer of the specific use and protect it from 
having the manufacturer pass information about such use to the downstream user’s 
competitors.

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 31 A (ny)
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Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler
1. En aktør i forsyningskæden for stoffer 
og præparater, der i en artikel inkorporerer 
et stof, som enten opfylder de i artikel 54, 
litra a-d, omhandlede kriterier, er blevet 
identificeret i henhold til artikel 54, litra f, 
eller opfylder kriterierne for udarbejdelse 
af sikkerhedsdatablade eller indsamling af 
oplysninger i henhold til artikel 29 og 30, 
videregiver disse oplysninger sammen med 
sikkerhedsdatabladet til erhvervskunder, 
der efterfølgende håndterer denne artikel, 
hvis kunden anmoder om disse 
oplysninger.
2. En leverandør af en artikel videregiver 
oplysninger til en forbruger om 
tilstedeværelsen af et stof i artiklen, hvis 
stoffet opfylder kriterierne for godkendelse 
i henhold til artikel 54 eller kriterierne for 
indsamling af oplysninger i henhold til 
artikel 29 og 30, såfremt forbrugeren 
anmoder om disse oplysninger i det enkelte 
tilfælde.

Begrundelse

REACH demands an information flow through the supply chain from the chemical producer 
to downstream users of chemicals. This amendment ensures necessary information across the 
supply chain to improve risk management and compliance with other Community legislation.

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 33
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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

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 58
ARTIKEL 34, STK. 1 A (nyt)

1a. Før downstream-brugeren tager et stof i 
anvendelse, undersøger han, om 
anvendelsen svarer til en anvendelses- og 
eksponeringskategori, som er vurderet ved 
registreringen, eller som er opført på
fortegnelsen over stoffer i henhold til 
artikel 26 a, stk. 3-5.

Begrundelse

Downstream-brugeren skal sikre sig, at anvendelsen svarer til en registreret eller 
præregistreret anvendelses- og eksponeringskategori.

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 34, STK. 2
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2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse med 
det formål at gøre denne anvendelse til en 
identificeret anvendelse. Når han gør dette, 
skal han levere tilstrækkelige oplysninger til 
at sætte sin leverandør i stand til at udarbejde 
et eksponeringsscenario til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse,
som ikke svarer til en vurderet eller 
præregistreret anvendelses- eller 
eksponeringskategori, med det formål at 
gøre denne anvendelse, jf. artikel 3, nr. 25 
og arikel 3, nr. 30. Når han gør dette, skal 
han levere tilstrækkelige oplysninger til at 
sætte sin leverandør i stand til at klassificere 
anvendelsen i en anvendelses- og 
eksponeringskategori, jf. bilag Iaa, samt at 
udarbejde en eksponeringsvurdering til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering eller i forbindelse med 
udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 12 til artikel 34, stk. 
1, litra a).

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 34, STK. 4, AFSNIT 1 OG 2

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. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder for så vidt 
angår enhver anvendelse, der falder uden for
en anvendelses- eller eksponeringskategori, 
og som han har modtaget i et 
sikkerhedsdatablad, et separat 
sikkerhedsdatablad i henhold til bilag Ia, 
hvori der tages højde for denne anden 
anvendelse. I den forbindelse skal han 
kategorisere sin anvendelse i en 
anvendelses- og eksponeringskategori, jf. 
bilag Iaa. Dette gælder kun for stoffer, der 
bruges i mængder på mindst 1 ton om året.
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Hvis en downstream-bruger gennemfører 
eller anbefaler et eksponeringsscenario, 
som mindst omfatter de betingelser, som 
han har fået beskrevet i det 
eksponeringsscenario, som han har 
modtaget, behøver han ikke udarbejde en 
kemisk sikkerhedsrapport.

Hvis en downstream-bruger bruger et stof 
inden for en identificeret 
eksponeringskategori eller anbefaler en 
sådan kategori, behøver han ikke udarbejde 
en kemisk sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Det er for meget at forlange, at en downstream-bruger udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport for et stof. Det er tilstrækkeligt, at han udarbejder et sikkerhedsdatablad.

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 34, STK. 5

5. Enhver downstream-bruger identificerer, 
gennemfører og, hvis dette er relevant, 
anbefaler passende foranstaltninger til en 
tilfredsstillende styring af risici, som er 
identificeret i enten:

a) det eller de sikkerhedsdatablade, som 
han har modtaget, eller

b) i hans egen kemiske 
sikkerhedsvurdering.

5. Enhver downstream-bruger 
identificerer, gennemfører og, hvis dette 
er relevant, anbefaler passende 
foranstaltninger til en tilfredsstillende 
styring af risici, som er identificeret i 
hans sikkerhedsdatablad.

Begrundelse

Ændringerne skal ses i sammenhæng med ovennævnte ændringsforslag nr. 12 til artikel 34, 
stk. 4.

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 34, STK. 6

6. Downstream-brugere skal gøre deres 
kemiske sikkerhedsrapport tilgængelig og 
holde den ajourført.

6. Downstream-brugere skal gøre deres 
sikkerhedsdatablad tilgængeligt og holde 
det ajourført.

Begrundelse

Ændringerne skal ses i sammenhæng med ovennævnte ændringsforslag nr. 12 til artikel 34, 
stk. 4.

Ændringsforslag 63
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ARTIKEL 34, STK. 7

7. Artikel 13, stk. 2 og 5, finder tilsvarende 
anvendelse.

udgår

Begrundelse

Vedrørende stk. 5-7: Ændringerne skal ses i sammenhæng med ovennævnte ændringsforslag 
nr. 12 til artikel 34, stk. 4.

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 34 A (ny)

Artikel 34a

Fremme af alternativer til dyreforsøg

I overensstemmelse med målsætningen om 
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 65
ARTIKEL 35, OVERSKRIFT OG STK. 1

Forpligtelse for downstream-brugere til at 
fremsende oplysninger

Forpligtelse for downstream-brugere til at 
fremsende oplysninger til agenturet

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. I tilfælde hvor en anvendelse i henhold 
til artikel 34, stk. 2, som falder uden for en 
anvendelses- og eksponeringskategori, som 
er vurderet af producenten eller 
importøren, er påtænkt, skal agenturet 
underrettes, før en sådan anden anvendelse 
iværksættes.
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Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 12 til artikel 34.

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 35, STK. 2

2. De oplysninger, der indberettes af 
downstream-brugeren, skal omfatte følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

2. De oplysninger, der indberettes af 
downstream-brugeren, skal omfatte følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

a) hans identitet og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

a) hans identitet og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

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

b) det eller de i artikel 18, stk. 1, omhandlede 
registreringsnumre eller det i artikel 26 a, 
stk. 1, omhandlede 
præregistreringsnummer, hvis sådant eller 
sådanne foreligger

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

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

d) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, hvis 
denne kendes

d) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, hvis 
denne kendes

e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne

e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne, herunder de 
relevante i bilag Iaa omhandlede 
anvendelses- og eksponeringskategorier

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag nr. 12 til artikel 34.

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 64, STK. 1



PE 355.467v03-00 40/42 AD\580143DA.doc

DA

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, som er nødvendige 
til brug for den produkt- og 
procesorienterede forskning og udvikling. 

Begrundelse

En maksimal mængde er ikke hensigtsmæssig. Mængdebegrænsninger bør fastsættes ud fra 
anvendelsesformålet.

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 66, STK. 3

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 resuméer af de dossierer, 
der er i overensstemmelse med kravene, 
herunder til foreslåede begrænsninger i 
henhold til stk. 1 og 2, idet 
offentliggørelsesdatoen klart angives. 
Agenturet opfordrer alle berørte parter til 
inden 6 måneder efter datoen for 
offentligørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

a) kommentarer til dossierer og de foreslåede 
begrænsninger

a) kommentarer til dossierer og de foreslåede 
begrænsninger

b) en samfundsøkonomisk analyse, eller 
oplysninger, der kan bidrage til en sådan, af 
de foreslåede begrænsninger, i hvilken 
fordele og ulemper ved de foreslåede 
begrænsninger behandles. Den skal være i 
overensstemmelse med kravene i bilag XV.

b) en samfundsøkonomisk analyse, eller 
oplysninger, der kan bidrage til en sådan, af 
de foreslåede begrænsninger, i hvilken 
fordele og ulemper ved de foreslåede 
begrænsninger behandles. Den skal være i 
overensstemmelse med kravene i bilag XV.
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ba) Agenturet oplyser 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

The dossiers may contain confidential business /proprietary information. Their content does 
not preclude the final decision which may be taken and therefore their content may be 
misinterpreted or misused before any final decision.

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 registration due the different deadlines 
applied to the tonnage level.

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 69, STK. 2

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

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted. De 
offentliggjorte udtalelser må ikke indeholde 
følsomme forretningsoplysninger.

Ændringsforslag 70
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 anvendelsesspecifikke 
gennemløbstider og produktcyklusser.

Begrundelse

Timing of restriction/authorization 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 maximize benefits, decisions must take into account these factors.

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 116, STK. 1, INDLEDNING
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1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

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

Begrundelse

Enkelte undtagelser fra reglen om, at visse oplysninger ikke er fortrolige, bør være mulige. I 
sådanne tilfælde bør producenten/importøren kunne fremlægge grunde, der berettiger en 
fortrolig behandling af oplysninger, der er nævnt i artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA C

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

udgår

Begrundelse

Oplysninger om stoffer på EINECS-listen er allerede offentligt tilgængelige. De bør ikke 
optages i endnu en database. Hermed undgås dobbeltarbejde.

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D

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

d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør og deres downstream-brugere, dvs. 
i begge retninger i forsyningskæden og 
mellem alle aktører i kæden.

Begrundelse

REACH does not provide for confidentiality between all actors in the supply chain. This shall 
be considered and provided for.

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D A (nyt)

da) den specifikke identitet af tidligere 
registranter af et kemisk stof

Ændringsforslag 75
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ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D B (nyt)

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

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 117, INDLEDNING OG LITRA A

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 
statslig 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

Begrundelse

In order to prevent fraudulent use of the information, it should be clearly stated that Art. 117-
cooperation only covers governmental national and international institutions.

Ændringsforslag 77
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.

Efter retningslinjer fastsat af agenturet 
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

Information til offentligheden via de nationale kompetente myndigheder skal for det første 
ikke finde sted ukoordineret, så hver enkelt kompetent myndighed får lov til at informere på
sin egen specielle måde. For det andet bør der være retningslinjer for de kompetente 
myndigheder med oplysninger om, hvordan de skal informere, i hvilke situationer der skal 
informeres, og hvordan man skal beskrive de beskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes. 
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Ændringsforslag 78
ARTIKEL 121

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

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

Begrundelse

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