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KORT BEGRUNDELSE

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

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

Svagheden ved Kommissionens forslag

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

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

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

Ordførerens forslag til forbedring

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

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

Fordelene ved den ændrede metodik

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

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

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

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

Begrundelse

Den nye kemikalielovgivning om Reach bør ses i en global sammenhæng som et led i den 
internationale kemikaliestrategi, der blev vedtaget på verdenstopmødet om bæredygtig 
udvikling i 2002.

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 information 
om risici i forbindelse med stoffer bør 
placeres hos de virksomheder, der fremstiller, 
importerer, markedsfører eller anvender disse 
stoffer.

Begrundelse

Preliminary to the introduction of "duty of care" in further amendments.

Ændringsforslag 3
Betragtning 10
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(10) I henhold til vurderingsbestemmelserne 
skal der foretages en opfølgning af 
registreringen, hvor det kontrolleres, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
denne forordnings krav, og hvor der gives 
mulighed for at generere flere oplysninger 
om stoffers egenskaber. Medlemsstater bør 
vurdere sådanne stoffer, hvis de har grund til 
at formode, at sådanne stoffer udgør en 
risiko for sundheden eller miljøet, og efter at 
de er blevet optaget i deres rullende planer.

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

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 4
Betragtning 15 a (ny)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5
Betragtning 16
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(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 
medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer. Dette 
ansvar bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men kun 
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
at bære byrderne i forbindelse hermed. Disse 
virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer.

(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 
medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer.
Ansvaret for at overholde pligten til 
påpasselighed bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men kun 
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
at bære byrderne i forbindelse hermed. Disse 
virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer og 
videregive tilsvarende henstillinger i 
forsyningskæderne.Dette omfatter 
foranstaltninger som f.eks. gennemskuelig 
og passende beskrivelse, dokumentation og 
meddelelse af risiciene ved produktion, 
anvendelse og afsætning af deres stoffer.

Begrundelse

Rewording of original Amendment 3. Producers pass on their recommendations on risk 
management measures along the supply chain. Users decide on appropriate implementation.
A reference to selecting the safest available substance is superfluous as this follows logically 
and as required from the measures taken.

Ændringsforslag 6
Betragtning 17

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7
Betragtning 20

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

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge registreringskrav 
for farlige stoffer, der er beregnet til at blive 
frigivet fra artikler.

Begrundelse

Forløber for ændringsforslaget til artikel 6 om stoffer i artikler - hænger sammen med 
ændringsforslag 53.

Ændringsforslag 8
Betragtning 21
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(21) Kravene til producenterne og 
importørerne i forbindelse med udførelse af 
kemiske sikkerhedsvurderinger bør beskrives 
udførligt i et teknisk bilag, for at sætte dem 
i stand til at opfylde deres forpligtelser. For 
at opnå en rimelig deling af byrden med 
deres kunder bør producenter og 
importører i deres kemiske 
sikkerhedsvurdering ikke blot behandle 
deres egne anvendelser og de anvendelser, 
som de markedsfører deres stoffer til, men 
også andre anvendelser, som deres kunder 
beder dem behandle.

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

Begrundelse

Rewording of original Amendment 5. It is not feasible for a substance manufacturer to 
undertake detailed individual evaluations for all conceivable conditions of use. Furthermore, 
from the point of view of downstream users this would also be undesirable. Too detailed a 
description of the conditions of use restricts the flexibility that downstream users need with 
regard to use of a substance. In instances in which the special exposure scenario does not fit 
the actual situation in which a substance is used either a more comprehensive transfer to the 
manufacturer of (possibly sensitive) applied know-how would be needed, or the downstream 
user would have to carry out the evaluation of the substance himself. The communication of 
exposure categories which were not dependent on use, instead of exposure scenarios specific 
to defined uses, would alleviate this problem.

Ændringsforslag 9
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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 10
Betragtning 25

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Betragtning 38 a (ny)
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(38a) Til støtte for virksomheder, der 
indgår i konsortier, skal Kommissionen 
udarbejde retningslinjer til overholdelse af 
konkurrenceretten.

Ændringsforslag 12
Betragtning 41 a (ny)

(41a) Udviklingen af et passende, 
konsekvent, risikobaseret 
kommunikationssystem vil give 
forbrugerne de nødvendige oplysninger og 
den nødvendige rådgivning, som kan sætte 
dem i stand til sikkert og effektivt at 
håndtere de risici, der følger med 
anvendelsen af en artikel, der indeholder 
kemiske stoffer. Desuden bør man overveje 
muligheden af at give adgang til 
supplerende oplysninger via websteder og 
oplysningskampagner med det formål at 
tilgodese forbrugernes ret til at blive 
informeret om de artikler, de anvender.
Dette vil fremme en sikker anvendelse af 
kemiske stoffer og produkter, der er afledt 
heraf, og styrke forbrugernes tillid hvad 
angår anvendelse af artikler, der 
indeholder kemiske stoffer .

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt at udvikle et kommunikationssystem for at styrke forbrugernes 
tillid.

Ændringsforslag 13
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 kan anvendes 
andre metoder til at formidle oplysninger 
om risici ved og sikker anvendelse af stoffer 
og præparater i forhold til forbrugerne.
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Ændringsforslag 14
Betragtning 43

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15
Betragtning 45
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(45) Med henblik på håndhævelse og 
vurdering bør downstream-brugere af stoffer 
være forpligtet til at indberette visse 
oplysninger, hvis deres anvendelse ligger 
uden for betingelserne i det 
eksponeringsscenario, der er beskrevet i det 
sikkerhedsdatablad, som de har modtaget fra 
deres oprindelige producent eller importør, 
og til at holde sådanne indberettede 
oplysninger ajourført.

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

Begrundelse

Rewording of original Amendment 12 as a result of introducing categories of use and 
exposure. See detailed justification for Amendment 1 to Recital 21.

Ændringsforslag 16
Betragtning 47

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 17
Betragtning 54 a (ny)

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

Begrundelse

Follows from the introduction of categories of exposure and use.

Ændringsforslag 18
Betragtning 55 a (ny)

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

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

Ændringsforslag 19
Betragtning 69

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

(69) Agenturet bør have en central rolle med 
hensyn til at sikre, at kemikalielovgivningen 
og beslutningsprocesserne samt det 
videnskabelige grundlag for disse nyder 
troværdighed hos alle interessenter og 
offentligheden, således at offentligheden og 
alle interessenter har tillid til, at de kemiske 
stoffer og præparater, som de anvender, er 
sikre. Agenturet bør også have en central 
rolle med hensyn til at koordinere 
kommunikation om Reach (herunder 
kommunikation om risici for forbrugerne) 
og forordningens implementering. Det er 
derfor af afgørende betydning, at 
Fællesskabets institutioner, medlemsstaterne, 
offentligheden i almindelighed og de berørte 
parter har tillid til agenturet. Af denne grund 
er det afgørende at sikre dets uafhængighed, 
at det har en stor videnskabelig og teknisk 
kapacitet samt en stor kapacitet med hensyn 
til regulering, solid 
kommunikationsekspertise, at der er 
åbenhed, og at det er effektivt.

Ændringsforslag 20
Betragtning 90
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(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.eventuelle forslag til ændringer af 
denne. I denne forbindelse 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

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 21
Betragtning 91, afsnit 1 a (nyt)

Det vil være på sin plads, at agenturet og 
medlemsstaterne tillader adgang til 
informationerne i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2003/4/EF og i 
forordning (EF) 1049/2001 om aktindsigt i 
miljøspørgsmål og til FN/EØF-
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet ("Århus-konventionen"), 
som Det Europæiske Fællesskab er 
kontraherende part i.

Begrundelse

Reach-forordningen skal respektere Århus-konventionens artikel 2, hvorefter der er adgang 
til information på miljøområdet, særlig med hensyn til stoffer, udledninger og menneskers
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sundhed.

Ændringsforslag 22
Betragtning 100 a (ny)

(100a) Affald som defineret i direktiv 
75/442/EØF med senere ændringer er ikke 
stoffer, præparater eller artikler i den i 
artikel 3 i denne forordning omhandlede 
forstand. Denne forordning finder kun 
anvendelse på stoffer i affald i kraft af 
forpligtelsen til at tage hensyn til 
affaldsfaserne for et stof alene, i et 
præparat eller i en artikel ved den kemiske 
sikkerhedsvurdering. Et stofs fulde 
livscyklus bør tages i betragtning ved 
registreringen som led i den kemiske 
sikkerhedsvurdering og bør være afspejlet i 
sikkerhedsdatabladene. Der bør tages 
hensyn til stoffers affaldsfase ved 
udviklingen af eksponeringsscenarier. Hvis 
nyttiggørelse af affald resulterer i 
fremstilling af et nyt stof eller præparat 
eller en ny artikel gennem en 
forarbejdningsproces, finder 
bestemmelserne i denne forordning 
anvendelse på dette nye stof eller præparat 
eller denne nye artikel.

Begrundelse

Alignment of Recitals with the changes for waste and recycling proposed in Articles 2 and 4.

Ændringsforslag 23
Betragtning 104 a (ny)

104a. Af praktiske grunde skal affald og 
materialer, der anvendes som sekundære 
råvarer eller som energikilder, være 
undtaget.
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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.

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 1

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

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

Begrundelse

Formålet med forordningen bør stå i begyndelsen.

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 2

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

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

Linguistic improvement of original Amendment 17by introducing the notion of ‘use in 
accordance with the requirements’ as an established legal concept. The word ‘sale’ is deleted 
as the term ‘use’ already covers its essential content.

Ændringsforslag 26
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
forsigtighedsprincippet1.

3. Denne forordning indeholder 
bestemmelser om stoffer præparater og 
artikler i henhold til artikel 3, stk. 1. Disse 
bestemmelser gælder, såfremt det er 
udtrykkeligt anført, for fremstilling, 
import, markedsføring og anvendelse af 
sådanne stoffer som sådan i præparater 
eller produkter.

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

Ændringsforslag 27
Artikel 2, stk. 1, litra c, c a (nyt) og c b (nyt)

(c) ikke-isolerede mellemprodukter. (c) ikke-isolerede mellemprodukter.

ca) transport af stoffer og præparater med 
jernbane, ad vej og indre vandveje eller ad 
sø- eller luftvejen.

cb) stoffer, præparater eller artikler, der er 
affald som defineret i Rådets direktiv 
75/442/EØF.

Begrundelse

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that all existing legislation on workplace prevails.
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The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Ændringsforslag 28
Artikel 2, stk. 2

2. Denne forordning berører ikke: 2. Bestemmelserne i denne forordnings 
afsnit om registrering, vurdering, 
datadeling, oplysninger i forsyningskæden, 
downstream-brugere og godkendelse 
gælder ikke i det omfang, et stof er bestemt 
til anvendelse i:

a) Rådets direktiv 89/391/EØF (a) medicinske produkter til human- og 
veterinærmedicin i henhold til Rådets 
forordning (EØF) nr. 726/2004, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF

b) direktiv 90/394/EØF (b) fødevarer i henhold til forordning (EF) 
nr. 178/2002, herunder tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler i henhold til Rådets direktiv 
89/107/EØF og aromaer/aromastoffer i 
henhold til Rådets direktiv 88/388/EØF og 
Kommissionens beslutning 1999/217/EF 

c) Rådets direktiv 98/24/EØF (c) foderstoffer i henhold til forordning 
(EF) nr. 178/2002, herunder 
fodertilsætningsstoffer under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1831/2003 om tilsætningsstoffer til 
anvendelse i foder og dyrefoder under 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
84/471/EØF 

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

(d) medicinsk udstyr under 
anvendelsesområdet for Rådets direktiver 
90/385/EØF, 93/42/EØF henholdsvis 
98/79/EF

(e) materialer bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler i henhold til 
forordning (EF) nr. 1935/2004 
(f)) plantebeskyttelsesmidler i henhold til 
Rådets direktiv 91/414/EØF 
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(g) biocidholdige produkter i henhold til 
Rådets direktiv 98/8/EF 
(h) aktive, implantable medicinske 
anordninger, som falder ind under Rådets 
direktiv 90/385/EØF hhv. Rådets direktiv 
93/68/EØF 
(i) in vitro-diagnostik, som falder ind under 
direktiv 98/79/EF

(j) i batterier og akkumulatorer i henhold 
til direktiv 91/157/EF (henholdsvis det nye 
batteridirektiv).
(aa) Listen over fritagne stoffer kan ændres 
efter anbefaling fra agenturet eller på
Kommissionens initiativ efter en afgørelse, 
der træffes af Kommissionen i henhold til 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Begrundelse

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Ændringsforslag 29
Artikel 2, stk. 2 a (nyt) og 2 b (nyt)

2a) Denne forordning berører ikke 
Fællesskabets arbejdspladslovgivning.

2b) 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 færdigforarbejdede 
kosmetiske midler 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, bortset fra hvad 
der er tilladt i henhold til Rådets direktiv
76/768/EØF.

Begrundelse

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. All exemptions from the 
scope of REACH should be collected in Article 2 so that enterprises who will not have to 
apply REACH do not have to study the whole proposal.

In order to avoid duplication of work for enterprises and authorities, all those substances 
used in products governed by specific Community legislation should be exempt from the scope 
of the titles on Registration, Evaluation, Authorisation, Data Sharing, Information in the 
supply chain and Downstream user obligations.

A general reference should ensure that all existing legislation on workplace prevails.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Ændringsforslag 30
Artikel 3, stk. 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



AD\580429DA.doc 23/166 PE 357.851v02-00

DA

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 31
Artikel 3, stk. 2

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

2. Præparat: blandinger eller opløsninger, 
der er sammensat af to eller flere stoffer;
metallegeringer er specielle former for 
præparater.

Ved begrundet mistanke om, at en 
metallegering har andre egenskaber, end 
hvad der kan forventes på grundlag af de 
enkelte bestanddele, skal det være muligt at 
vurdere metallegeringen under 
hensyntagen til dens særlige specifikke 
egenskaber.

Begrundelse

Alloys are preparations and therefore do not have to be registered as such, though their 
individual components (metals) do. However, alloys may have properties other than may be 
apparent from their individual component parts since the substances contained therein 
(metals) melt together to form a new, no longer soluble crystal lattice. There should therefore 
be a possibility of evaluating the alloy as such if there is reason to suspect that the alloy 
displays properties other than those an examination of the individual components makes 
apparent.

Ændringsforslag 32
Artikel 3, stk. 3
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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 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.
Sammensatte produkter bestående af mere 
end én artikel er en samling af artikler. De 
i denne forordning fastsatte forpligtelser 
vedrørende artikler finder anvendelse på
artikler, når de sælges mellem separate 
juridiske enheder.

Begrundelse

Der er behov for klarhed med hensyn til, hvad der udgør en artikel, navnlig for så vidt angår 
sammensatte produkter, som i virkeligheden er en samling af artikler. Den foreslåede 
afklaring kan sikre, at der så tidligt som muligt i forsyningskæden træffes foranstaltninger til 
opfyldelse af forpligtelserne i Reach-systemet, og forhindre, at forpligtelserne skubbes 
længere ned i kæden.

Ændringsforslag 33
Artikel 3, stk. 4

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

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

(a) et simpelt vægtflertal af molekyler, der 
indeholder mindst tre monomere enheder, 
som er kovalent bundet til mindst en anden 
monomer enhed eller anden reaktant

(b) mindre end et simpelt vægtflertal af 
molekyler med samme molekylvægt.
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I denne definition forstås ved en "monomer 
enhed" en monomers form i en polymer efter 
reaktionen.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 34
Artikel 3, stk. 12 a (nyt)

12a. Anvendelseskategorier: kategorisering 
af anvendelser i henhold til bilag IV, punkt 
5e med følgende opdeling: industriel 
anvendelse, erhvervsmæssig anvendelse og 
forbrugeranvendelse 

Begrundelse

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

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 12 b (nyt)

(12b) Eksponeringskategorier: 
kategorisering af eksponeringer efter de 
relevante eksponeringsveje for mennesker 
(oral, inhalation eller dermal), efter 
påvirkningsveje for miljøet (luft, vand, 
jord) og efter eksponeringens varighed og 
hyppighed (engangs/korttids, lejlighedsvis, 
gentagen/langtids).

Begrundelse

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

Ændringsforslag 36
Artikel 3, stk. 12 c (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 37
Artikel 3, stk. 14, indledning

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
Artikel 3, stk. 14 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 39
Artikel 3, stk. 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 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),

(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 i Fællesskabet 
eller de lande, der tiltræder Den Europæiske 
Union den 1. maj 2004, men er ikke blevet 
markedsført af producenten eller importøren
mindst én gang i de 15 år, der ligger forud 
for denne forordnings ikrafttrædelse

(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) 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,

forudsat at producenten eller importøren kan 
dokumentere dette.

forudsat at producenten eller importøren kan 
dokumentere dette.

Begrundelse
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All substances in EINECS should be regarded as potential phase-in substances. There is no 
need for a bureaucratic proof or confirmation procedure that the substance was 
manufactured or imported within 15 years in the EU. 
Manufactures and importers can maintain the phase-in status and therefore make use of the 
transitional phase-in periods if they notify the substance in accordance with Article 22a new 
to the register of substances.

Ændringsforslag 40
Artikel 3, stk. 22

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

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

Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at produkt- og procesorienteret forskning kan omfatte stoffer 
alene, i præparater og i artikler. Det er knyttet til ændringsforslag 13, 14 og 15.

Ændringsforslag 41
Artikel 3, stk. 23

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 42
Artikel 3, stk. 25
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25. Identificeret anvendelse: en anvendelse af 
et stof alene eller i et præparat, eller en 
anvendelse af et præparat, der er en tilsigtet 
anvendelse fastlagt af en aktør i 
forsyningskæden, herunder hans egen 
anvendelse, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en downstream-
bruger umiddelbart under ham i 
forsyningskæden, og som er omfattet af det 
sikkerhedsdatablad, som den pågældende 
downstream-bruger har modtaget.

25. Identificeret anvendelse: en anvendelse af 
et stof (på grundlag af stoffets egne iboende 
egenskaber) alene eller i et præparat, eller en 
anvendelse af et præparat, der er en tilsigtet 
anvendelse fastlagt af en aktør i 
forsyningskæden, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en downstream-
bruger umiddelbart under ham i 
forsyningskæden, og som er omfattet af det 
sikkerhedsdatablad, som den pågældende 
downstream-bruger har modtaget; den 
identificerede anvendelse angives i form af 
anvendelses- og eksponeringskategorier.

Begrundelse

Rewording of original Amendment 34. ‘Identified use’ is stated solely by indicating the 
category of use and exposure category. This is particularly important for SMEs as it allows 
for simpler management of the system and manufacturing and commercial secrets to be 
safeguarded.

Ændringsforslag 43
Artikel 3, stk. 29 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 44
Artikel 3, stk. 29 a (nyt)

29a. Små og mellemstore virksomheder:
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003.
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Begrundelse
Med henblik på en korrekt anvendelse af bestemmelserne er det nødvendigt at indføje en 
definition af små og mellemstore virksomheder, da disse er mere følsomme og derfor i særlig 
grad vil blive berørt af Reach-proceduren. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit I: Generelle spørgsmål.

Ændringsforslag 45
Artikel 3, stk. 29 b (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 46
Artikel 3, stk. 29 c (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 47
Artikel 4, stk. 1

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

udgår 
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(a) til human- og veterinærmedicinske 
lægemidler i betydningen i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/82/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF
(b) som et tilsætningsstof i levnedsmidler, 
som falder ind under Rådets 
direktiv 89/107/EØF

(c) som et aromastof i levnedsmidler, som 
falder ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EF

(d) som et tilsætningsstof til foderstoffer i 
betydningen i Rådets direktiv 70/524/EØF

(e) i foderstoffer i betydningen i Rådets 
direktiv 82/471/EØF
1 EFT L 311, 28.11.2001, s. 1.
2 EFT L 311, 28.11.2001, s. 67.
3 EFT L 40, 11.2.1989, s. 27.
4 EFT L 84, 27.3.1999, s. 1.
5 EFT L 270, 14.12.1970, s. 1.
6 EFT L 213, 21.7.1982, s. 8.

Begrundelse

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt 
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Ændringsforslag 48
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)
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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

This amendment serves clarity and improved readability of REACH. As a consequence to 
moving exemptions to Articles 2, Articles 4 needs to be modified. 

Some substances which are a result of specific recycling processes should also be exempt
from the obligation to register provided that the enterprise performing the recycling process 
has been provided with information on the substance.

The compromise amendments to Recital 100a and Articles 2, 4, 4a, 7, 8 have to be read 
together.

Ændringsforslag 49
Artikel 4 a (ny)

4a) 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 
undtages fra registreringspligten i artikel 5, 
6, 15, 16 og 19 i en periode på 5 år, 
forudsat at producenten eller importøren 
anmelder følgende oplysninger til 
agenturet i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producentens eller importørens identitet

b) stoffets identitet
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c) stoffets eventuelle klassificering

d) den anslåede mængde og
e) en liste over eventuelle kunder.

Et sådan stof må ikke på noget tidspunkt 
gøres tilgængeligt for offentligheden, 
hverken alene eller i et præparat eller i en 
artikel. Personalet hos kunden/kunderne 
eller hos anmelderen skal håndtere stoffet 
under med rimelighed 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 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 10 år 
mere efter anmodning, hvis producenten 
eller importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings- 
og udviklingsprogrammet. Anmelderen kan 
appellere enhver negativ afgørelse i denne 
henseende, jf. artikel 87-89.
4) Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de respektive medlemsstater 
behandler altid oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 fortroligt.

Begrundelse

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
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downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

Ændringsforslag 50
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

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

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 51
Artikel 5, stk. 2

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

2. En indsendelse med anmodning om
registrering indsendes til agenturet sammen 
med det af agenturet fastsatte gebyr. Et 
gebyr er ikke påkrævet for registrering af 
stoffer i mængder på mellem 1 og 10 tons, 
for hvilke risikodossieret indeholder alle de 
i bilag V anførte data. Et gebyr er heller 
ikke påkrævet for registrering af stoffer i 
mængder på mellem 10 og 100 tons, for 
hvilke risikodossieret indeholder alle de i 
bilag V og VI anførte data.

Begrundelse

This amendment shall encourage the submission of complete data for substances between 1 
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and 100 tonnes, where more information than in the Commission proposal will be generated 
for substances between 1 and 10 tonnes for the benefit of health and environment while at the 
same time reducing the overall costs on SMEs and making it more proportionate.

These two elements in the registration dossier will:

- firstly, guide companies to use their available data, review it and draw adequate 
conclusions for risk management resulting in better quality safety data sheets and safe use for 
substances classified as dangerous.

- secondly, assist the Agency in performing a screening to identify substances that could pose 
a high risk for which more information will have to be generated.

Ændringsforslag 52
Artikel 5, stk. 3, indledning

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

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

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 53
Artikel 5, stk. 3, litra b, afsnit 1 a (nyt)

En anmeldelse af en sådan monomer/et 
sådant stof skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

i) producentens eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes



PE 357.851v02-00 36/166 AD\580429DA.doc

DA

ii) monomerens/stoffets identitet, som 
angivet i punkt 2 i bilag IV
iii) stoffets klassificering

iv) en kort beskrivelse af polymerens 
anvendelse.

Begrundelse

Importers/manufacturers of polymers do not place the monomers or other substances 
contained in polymers on the EU market. This fact distinguishes them from manufacturers og 
importers of monomers/substances which do place monomers/substances on the EU market. It 
is also accepted that polymers, by their nature, pose a limited risk to human health and the 
environment.

Ændringsforslag 54
Artikel 5, stk. 3, litra b a (nyt)

ba) Registrering i henhold til dette afsnit 
finder anvendelse på ikke-registrerede 
monomere stoffer og andre ikke-
registrerede stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på mere end 1 000 
tons pr. år. Registreringen skal ud over de 
ovennævnte oplysninger omfatte de 
oplysninger, der er nærmere fastsat i bilag 
V.

Begrundelse

Der synes ikke at være nogen grund til at lade monomerer/stoffer i polymerer gennemgå hele 
registreringsprocessen i henhold til Reach, og det vil derfor være hensigtsmæssigt, om 
sådanne monomerer/stoffer underlægges mindre strenge anmeldelses- og registreringskrav.

Ændringsforslag 55
Artikel 5, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

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

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

Gebyret står i forhold til 
registreringsdossierets art.

Begrundelse

For at lette byrden for små og mellemstore virksomheder skal størrelsen af det af agenturet 
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fastsatte registreringsgebyr stå i forhold til de oplysninger, der forelægges med henblik på
registrering af et stof. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag 56
Artikel 6, stk. 1, litra a

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

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

Begrundelse

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Ændringsforslag 57
Artikel 6, stk. 1, litra b

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

b) indholdet af stoffet i den pågældende 
artikel overskrider 0,1 vægtprocent. Ved 
bestemmelse af indholdet af stoffer i 
artikler betragtes bestanddelene i en 
sammensat artikel separat. Tilsvarende 
gælder for lag, der påføres en artikels 
overflade. Nærmere bestemmelser 
fastlægges i vejledninger

Begrundelse

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Ændringsforslag 58
Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffet er ikke undtaget fra 
registreringskravet.

Begrundelse

Reference to article type should be deleted. Reference to Directive 67/548/EEC is taken up in 
Art. 6(1a) new.

Ændringsforslag 59
Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt)
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ca) stoffet ikke er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør
længere oppe i forsyningskæden.

Ændringsforslag 60
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Registrering i henhold til stk. 1 
bortfalder for stoffer i artikler, når stoffets 
koncentration i artiklen 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.

Begrundelse

Introduction of cut-off criteria.

Ændringsforslag 61
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen fastlægger senest 3 
måneder efter fristen i artikel 21, stk. 3, 
retningslinjer med henblik på at præcisere, 
hvad begrebet "artikeltype"dækker.

Ændringsforslag 62
Artikel 6, stk. 2, 3 og 4

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

udgår

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

Begrundelse

Stk. 2 til 4 kan vanskeligt gennemføres i praksis. Mange definitioner savnes eller er for vage 
(f.eks. "article type" [da: "artikel"] og "sandsynligvis vil blive frigivet"). Desuden bør 
bestemmelserne i højere grad tage hensyn til internationale handelsaftaler.

Ændringsforslag 63
Artikel 6, stk. 5, 6 og 7
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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 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der allerede er registreret til den pågældende 
anvendelse af en aktør længere oppe i 
forsyningskæden.

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

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

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

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

Begrundelse

Stk. 2 til 4 kan vanskeligt gennemføres i praksis. Mange definitioner savnes eller er for vage 
(f.eks. "article type" [da: "artikel"] og "sandsynligvis vil blive frigivet"). Desuden bør 
bestemmelserne i højere grad tage hensyn til internationale handelsaftaler.

Ændringsforslag 64
Artikel 6 b (ny), overskrift

Overdragelse og deling af registreringer, 
"grupperegistrering"

Ændringsforslag 65
Artikel 6 b (ny), stk. 1

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 66
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Artikel 6 b (ny), stk. 2

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

Ændringsforslag 67
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 68
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

This amendment encourages product and process oriented R&D by simplifying the 
requirements set out in the Commission proposal and by opening up opportunities for 
downstream users while preserving the possibility for authorities to intervene. It should be 
sufficient to know where the PPORD takes place so that, in cases of concern, the authorities 
know whom to address and thus are able to act quickly.

The provisions on PPORD should be placed at the beginning of Title II as a new Article 4a as 
they contain a general exemption from the duty to register. Article 7, as a consequence, has to 
be deleted.

Ændringsforslag 69
Artikel 8

Stoffer i plantebeskyttelsesmidler og 
biocidholdige produkter

udgår 

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.
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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

Follow up amendment as exemption has been moved to Art. 2.

Ændringsforslag 70
Artikel 9

En registrering, der kræves i henhold til 
artikel 5 eller artikel 6, stk. 1 eller 4, skal 
omfatte følgende oplysninger i det af 
agenturet i henhold til artikel 108 fastlagte 
format:

Et registreringsdossier, der skal indsendes 
til agenturet i henhold til artikel 5 eller 
artikel 6, skal omfatte følgende oplysninger i 
det af agenturet i henhold til artikel 108 
fastlagte format:

(a) et teknisk dossier omfattende: (a) et individuelt dossier omfattende:

(i) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, som 
angivet i punkt 1 i bilag IV

(i) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, som 
angivet i punkt 1 i bilag IV

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

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

(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
og især fremhæve de anvendelser, han 
fraråder

(iv) stoffets klassificering og etikettering, 
som angivet i punkt 4 i bilag IV

(iv) oplysning om anvendelses- og 
eksponeringskategorier som angivet i punkt
5 i bilag IV
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(v) vejledning i sikker brug af stoffet, som 
nærmere angivet i punkt 5 i bilag IV
(vi) resuméer af de oplysninger, der 
stammer fra anvendelsen af bilag V til IX

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

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

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

(x) en erklæring om hvorvidt han 
accepterer, at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr, mod betaling kan deles 
med efterfølgende registranter
(b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13.

(b) et risikodossier omfattende:

i) undersøgelser eller fyldige resuméer af 
de oplysninger, der stammer fra 
anvendelsen af artikel 11 til 13
ii) undersøgelser eller resuméer af 
eventuelle andre oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af artikel 11 og 12

iii) forslag til forsøg, hvis dette er påkrævet 
ved anvendelse af artikel 11 til 13
iv) en erklæring om, hvorvidt oplysninger 
er frembragt ved forsøg med hvirveldyr

v) en erklæring om, hvorvidt undersøgelser, 
undersøgelsesresuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af oplysninger om 
forsøg, hvori ikke indgår hvirveldyr, mod 
betaling kan deles med efterfølgende 
registranter inden for 15 år fra indgivelsen



AD\580429DA.doc 47/166 PE 357.851v02-00

DA

vi) bekræftelse af, at registranten ejer de 
originale forelagte undersøgelser eller fra 
hvilke, undersøgelsesresuméerne eller de 
fyldige undersøgelsesresuméer stammer og 
forelægges, eller skriftlig tilladelse fra 
ejeren af de oprindelige undersøgelser til at 
referere til dem (dataadgangstilladelse)
(c) risikoklassifikation eller -mærkning af 
stoffet som angivet i punkt 4 i bilag IV

(d) for stoffer i mængder på 10 tons eller 
derover pr. år en kemisk sikkerhedsrapport 
i overensstemmelse med artikel 13
(e) sikkerhedsdatabladet, hvis dette kræves i 
henhold til artikel 29, eller i modsat fald en 
vejledning i sikker brug som angivet i bilag 
Ic (nyt), herunder en angivelse af, hvilke 
oplysninger registranten anser for 
fortrolige.

Begrundelse

This amendment sets out the information to be submitted:

1. The individual dossier is not new compared to the Commission proposal, it only integrates 
information on the identity of the enterprise, the substances and the uses.

Some basic exposure information will need to be submitted which will help manufacturers and 
importers of substances, in particular in quantities of 1 to 100 tonnes, to develop the safety 
data sheet/guidance on safe use. 

2. The hazard dossier is not new compared to the Commission proposal and its content is 
specified in Article 11 in connection with the testing Annexes. 

3. The classification and labelling for a dangerous substance will as, in the Commission 
proposal, be a separate item of the registration dossier.

Ændringsforslag 71
Artikel 9, litra b a (nyt)
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ba) med henblik på overensstemmelsen 
med litra a) antages komplette kemiske 
dossierer for kemiske stoffer eller grupper 
af kemiske stoffer, der forelægges i 
henhold til OECD’s “Council Act on High 
Production Volume (HPV) Chemicals”, 
"HPV Initiative" fra International Council 
of Chemical Associations (ICCA) og "HPV 
Challenge" fra USA's Environmental 
Protection Agency, at opfylde kravene i 
litra a, nr. (vi)-(x).

Begrundelse

OECD's HPV Chemicals- program sikrer grundlaget for en succesfuld indsamling og 
vurdering af data vedrørende folkesundhed og miljøvirkninger af HPV-stoffer, der produceres 
eller importeres af OECD-medlemmer. Brugen af data udarbejdet i henhold til protokoller, 
der anerkendes af det internationale videnskabelige samfund, er i samklang med Reach-
målsætningerne om i størst muligt omfang at strømline udarbejdelsen af information om 
virkninger og sikker brug af stoffer med henblik på at undgå unødige overlapninger i 
udarbejdelsen af data, navnlig når denne indebærer forsøg med hvirveldyr, og for at 
fremskynde udbredelsen af oplysningerne til offentligheden.

Ændringsforslag 72
Artikel 10, overskrift

Fælles indsendelse af data af deltagere i 
konsortier

Forhåndsregistrering og dannelse af 
konsortier på frivilligt grundlag

Begrundelse

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Ændringsforslag 73
Artikel 10, stk. -1 (nyt)

(-1) Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, skal registreringen så vidt 
muligt kun foretages af én producent eller 
importør. 
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De øvrige producenter og/eller importører 
kan med angivelse af de i artikel 9, litra 
(a), nr. (i), omhandlede oplysninger 
henvise til hele eller dele af denne 
registrering, når der foreligger en skriftlig 
tilladelse fra den producent/importør, der 
har foretaget registreringen. Tilladelsen 
skal gives, såfremt artikel 25 finder 
anvendelse.

De i artikel 9, litra a), nr. (vi), omhandlede 
oplysninger skal kun indgives separat, hvis 
disse oplysninger allerede foreligger eller 
andre vigtige grunde taler imod en 
henvisning til den foretagne registrering.

Når der henvises til hele registreringen, 
tildeler agenturet efter anmodning de 
producenter/importører, der foretager 
henvisningen, det samme 
registreringsnummer.

Når der henvises til en del af 
registreringen, skal de manglende 
oplysninger indgives separat.

Begrundelse

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

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

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

Ændringsforslag 74
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1
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1. Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Dele af 
registreringen indsendes så af én producent 
eller importør, der med deres accept handler 
på vegne af andre producenter og/eller 
importører i overensstemmelse med andet, 
tredje og fjerde afsnit.

1. Alternativt kan to eller flere producenter i 
Fællesskabet og/eller to eller flere 
importører danne et konsortium med henblik 
på registreringen. Dele af registreringen 
indsendes så af én producent, importør eller 
tredjepart, der med deres accept handler på
vegne af andre producenter og/eller 
importører på følgende måde:

Begrundelse

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

Ændringsforslag 75
Artikel 10, stk. 1, afsnit 2

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

udgår

Ændringsforslag 76
Artikel 10, stk. 1, afsnit 3

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

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

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

Begrundelse

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

Det bør desuden være muligt at indgive de i artikel 9, stk. 1, litra (a), nr. (i)-(iii) omhandlede 
oplysninger samlet, hvis deltagerne i konsortiet ønsker det.
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Ændringsforslag 77
Artikel 10, stk. 1, afsnit 4

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

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

Ændringsforslag 78
Artikel 10, stk. 1, afsnit 4 a (nyt)

Til støtte for fabrikanter og importører, der 
deltager i konsortier, udarbejder 
Kommissionen retningslinjer om 
overholdelse af konkurrencereglerne.

Begrundelse

Guidelines are needed in order to facilitate the formation of consortia by manufacturers and 
importers and their work. Such guidelines are also essential as an incentive to form consortia, 
otherwise the situation would be extremely uncertain in legal terms.

Ændringsforslag 79
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. Agenturet offentliggør inden for tre 
måneder efter afslutningen af 
forhåndsregistreringsfasen fortegnelsen 
over stoffer, der er anmeldt i henhold til 
stk. 1.

Begrundelse

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Ændringsforslag 80
Artikel 10, stk. 1 b (nyt)
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1b. Producenter og importører af samme 
stof kan efter eget ønske danne et 
konsortium.

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).

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

Begrundelse

The formation of consortia should be encouraged by giving legal force to a so-called ‘pre-
registration’ phase. Members of a consortium should pay an equitable share of the 
registration fee.

Ændringsforslag 81
Artikel 10, stk. 2

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

udgår

Begrundelse

Moved to article 5 (4).

Ændringsforslag 82
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. Der skal udarbejdes klare retningslinjer 
for sådanne konsortiers funktionsmåde.
Disse retningslinjer skal tage højde for 
følgende:

a) WTO-reglerne
b) den rette deling af omkostningerne til 
forsøg og til udarbejdelse af rapporter og af 
konsortiets arbejdsomkostninger
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c) sikkerhed for fortrolighed omkring visse 
specifikke anvendelser
d) mulighed for downstream-brugere for at 
meddele deres anvendelse på et tidligt 
tidspunkt

e) en adfærdskodeks for tredjeparter.

Begrundelse

For big companies og SME is it important to be represented by a third party, as this will 
certainly encourage SME participation in consortia, as they lack often the specific knowledge 
required. Furthermore is it important that clear rules about the functioning of consortia will 
be adopted:

- in conformity with WTO rules.

- consortia forming in a confidential way.

- clear arrangements for SMEs in advance about the division of the costs.

- downstream users' applications can be considered in the chemical security analysis.

- confidence in the third party defending their interest.

Ændringsforslag 83
Artikel 11, stk. 1

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

1. Det risikodossier, der er omhandlet i 
artikel 9, litra a), skal med hensyn til nr. (i), 
(ii) og (iii) omfatte følgende oplysninger:

(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) for stoffer i mængder på 1 ton eller mere 
pr.år pr. registrant som minimum de 
oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, 
der er nærmere angivet i bilag V, samt 
eventuelle andre for 
risikokarakteriseringen relevante 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber, egenskaber med hensyn til 
menneskers sundhed og miljøegenskaber, 
som registranten råder over
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(b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

(b) for stoffer i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. registrant som minimum de 
oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, 
der er nærmere angivet i bilag V, samt 
eventuelle andre for 
risikokarakteriseringen relevante 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber, egenskaber med hensyn til 
menneskers sundhed og miljøegenskaber, 
som registranten råder over som nærmere 
angivet i bilag VI i overensstemmelse med 
reglerne i artikel 11a (ny), stk. 2 og 3

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

(c) for stoffer i mængder på 100 tons eller 
mere pr. år pr. registrant de oplysninger om 
fysisk-kemiske egenskaber, der er nærmere 
angivet i bilag V og VI, samt eventuelle 
andre for risikokarakteriseringen relevante 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber, egenskaber med hensyn til 
menneskers sundhed og miljøegenskaber, 
som registranten råder over, samt forslag til 
forsøg for de endnu ikke foreliggende 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII i overensstemmelse med reglerne i 
artikel 11a (ny), stk. 2 og 3

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

(d) for stoffer i mængder på 1000 tons eller 
mere pr. år pr. registrant de oplysninger om 
fysisk-kemiske egenskaber, der er nærmere 
angivet i bilag V og VI, samt eventuelle 
andre for risikokarakteriseringen relevante 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber, egenskaber med hensyn til 
menneskers sundhed og miljøegenskaber, 
som registranten råder over, samt forslag til 
forsøg for de endnu ikke foreliggende 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII i overensstemmelse med 
reglerne i artikel 11a (ny), stk. 2 og 3.

Begrundelse

This amendment specifies that all information available to the registrant have to be submitted 
in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all toxicological and eco-
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toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further information 
as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a screening 
process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that might most 
likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 

This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.

Ændringsforslag 84
Artikel 11, stk. 2

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

2. Så snart den mængde af et stof, der 
allerede er registreret, når op på den 
efterfølgende tonnagegrænseværdi, 
informerer producenten eller importøren 
straks agenturet og indsender til dette i det 
af agenturet fastlagte format et forslag til 
de yderligere oplysninger, som er påkrævede 
i henhold til stk. 1. Registranten indsender 
disse yderligere oplysninger til agenturet
inden for den af agenturet fastsatte 
tidsfrist, der tager hensyn til den tid det 
kræver, at fremskaffe disse oplysninger.

Begrundelse

This amendment specifies that all information available to the registrant have to be submitted 
in the hazard dossier for a substance for the purpose of registration.

For substances in quantities of 10 to 100 tonnes, in addition to the already available 
information, all information on the physico-chemical properties and all toxicological and eco-
toxicological information specified in Annex V(+) has to be generated. Further information 
as specified in Annex VI will need to be generated for substances identified in a screening 
process by the Agency, in order to create additional costs only for substance that might most 
likely be of risk.

The submission of full information sets for substances between 1 and 100 tonnes is 
encouraged by the liberation from the obligation to pay a fee. 
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This amendment extends the system requiring the information in Annex V+ as a starting point 
and the information in Annex VI for some substances that may pose a high risk after a 
screening by the Agency to substances in quantities of up to 100 tonnes. For substances in 
quantities of 100 to 1000 tonnes, the required information is then specified in Annexes V to 
VII, and for substances in quantities of 1000 tonnes or more, the information requirements 
are set out in Annexes V to VIII.

Ændringsforslag 85
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

2a. Mængden pr. år for et indfasningsstof 
bestemmes af den gennemsnitlige mængde, 
der er blevet fremstillet eller importeret i de 
3 år, der går forud for indsendelse af 
registreringsdossieret.

Begrundelse

Kravene til information øges hver gang en tonnage-tærskel overskrides. Konsekvenserne 
heraf er proportionalt mere signifikante, når 1-tons tærsklen og 10-tons tærsklen overskrides.
Det er derfor nødvendigt at tillade en vis grad af fleksibilitet for SMV'er, specielt mens de er i 
færd med at finde frem til de rigtige stoffer. Et gennemsnit på 3 år ville sikre, at der kun ville 
blive tale om mere vidtgående krav, når en registrant massivt har overskredet en tonnage-
tærskel.

Ændringsforslag 86
Artikel 11 a (nyt)

Risikobaseret fritagelse for forsøg

1. Uanset artikel 11 behøver registranter 
ikke foretage forsøg i overensstemmelse 
med bilag VI, VII og VIII, hvis risiciene 
forårsaget af stoffet er tilstrækkeligt 
kontrollerede på grundlag af foreliggende 
oplysninger om iboende egenskaber og 
begrænset eksponering som følge af 
risikostyringsforanstaltninger.
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2. Kommissionen angiver nærmere i bilag 
IX betingelserne for risikobaseret fritagelse 
for forsøg i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3. Disse 
betingelser tager hensyn til de forskellige 
typer af eksponerede miljøtyper og humane 
populationer, eksponeringens forskellige 
veje, eksponeringens varighed og frekvens 
på grundlag af punkt 5 i bilag IV og 
beskyttelsen af dyrelivet. For at sikre 
forholdsmæssighed mellem udgifter og 
fordele ved sådanne forsøg, skal disse 
betingelser baseres på en rimelig grad af 
sikkerhed for påvisning af tilstrækkelig 
kontrol.

3. For at påberåbe sig eksponeringsbaseret 
fritagelse skal en registrant i sit 
risikodossier påvise, enten at han opfylder 
en eller flere af betingelserne i bialg IX, 
eller at den risiko, der forårsages af stoffet, 
er tilstrækkelig kontrolleret ved henvisning 
til de relevante dele af den kemiske
sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Testing should be targeted to the exposure situations envisaged by the registrant. Therefore, 
in addition to specific rules for waiving of certain tests set out in the testing Annexes (Annexes 
VI to VIII), as a general rule testing may be omitted if adequate control of the risks can be 
demonstrated on the basis of already available information on the hazards and the exposure 
situation or exposure control measures in place. 

To facilitate the application of this provision, the Commission should develop general 
guidance, taking into account the exposure categories as specified in paragraph 2. 
Registrants will moreover be able to demonstrate adequate control of the risks for their 
specific case.

.
Ændringsforslag 87

Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)
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Disse metoder efterses og forbedres med 
regelmæssige mellemrum med henblik på
at reducere forsøgsvirksomhed med 
hvirveldyr og antallet af forsøgsdyr. Især 
skal agenturet, dersom Det Europæiske 
Center for Validering af Alternative 
Metoder (ECVAM) erklærer en alternativ 
forsøgsmetode effektiv og klar til 
regulatorisk accept, inden 14 dage 
forelægge et udkast til afgørelse, der 
ændrer de(t) relevante bilag til nærværende 
forordning med sigte på at erstatte 
dyreforsøgsmetoden med den alternative 
metode.

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 22 i betænkningsudkastet. Forsøgsmetoderne bør automatisk 
opdateres, når en alternativ metode valideres af ECVAM.

Ændringsforslag 88
Artikel 12, stk. 3

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

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

Begrundelse

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

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

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

Ændringsforslag 89
Artikel 12, stk. 4
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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 nye 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.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 90
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en ny 
registrant berettiget til at henvise til tidligere 
indsendte undersøgelser og forsøgsrapporter, 
herefter benævnt "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, 
herunder med hensyn til renhed og arten af 
urenheder, og forudsat at han indsender en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
registrant/de tidligere registranter.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre adgangen til oplysninger om forsøg, der ikke er foretaget med dyr, 
således som det allerede er tilfældet for forsøg foretaget med dyr. Ændringsforslaget er 
forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.
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Ændringsforslag 91
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 i en artikel, hvis stoffets 
koncentration i præparatet eller artiklen er 
mindre end det laveste af nedenstående:

Ændringsforslag 92
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 93
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

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

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens identificerede 
anvendelser eller anvendelses-
/eksponeringskategorier og resultere i et 
sæt risikostyringsforanstaltninger og 
driftsbetingelser, der sikrer tilfredsstillende 
kontrol af risiciene.

Begrundelse

Substance manufacturers are not able to carry out detailed individual evaluations for all 
conceivable conditions of use. This would also not be desirable for the following reasons: A 
too detailed description of the safe conditions of use restricts the necessary flexibility of 
substance use and relies on the extensive transfer of (possibly sensitive) application related 
know-how to the substance manufacturer. The concept of use and exposure categories is 
independent from individual uses. Therefore it makes the communication in the supply chain 
workable.

Ændringsforslag 94
Artikel 13, stk. 5, litra b
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(b) i kosmetiske midler i betydningen i 
Rådets direktiv 76/768/EØF1.

udgår

1 EFT L af 27.9.1976, s. 169.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 95
Artikel 17, stk. 1

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

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 
under fuldstændig overholdelse af 
konkurrencereglerne 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

Dannelsen af et konsortium mellem to producenter eller importører af samme stof med 
henblik på registrering er et vigtigt skridt hen imod en mere realistisk og omkostningseffektiv 
politik for kemiske stoffer. Dannelsen af sådanne konsortier skal imidlertid foregå under fuld 
overholdelse af konkurrencereglerne og særlig traktatens artikel 81 om aftaler og vedtagelser 
mellem virksomheder og deres potentielle indvirkning på konkurrencen på markedet.

Ændringsforslag 96
Artikel 17, stk. 2

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

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, skal betale en rimelig andel af 
gebyret.

Begrundelse

En deling af udgifterne bør følge et fleksibelt system for at fremme dannelsen af konsortier 
(jf. begrundelsen ad artikel 10, stk. 2).
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Ændringsforslag 97
Kapitel 6, overskrift

OVERGANGSBESTEMMELSER FOR 
INDFASNINGSSTOFFER OG 

ANMELDTE STOFFER

udgår

Ændringsforslag 98
Afsnit II a (nyt) efter artikel 20

AFSNIT IIa

OVERGANGSORDNINGER FOR 
REGISTRERING AF STOFFER

Begrundelse

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

Ændringsforslag 99
Nyt kapitel efter artikel 20

KAPITEL I

PRINCIPPER

Ændringsforslag 100
Artikel 20 a (ny), overskrift

Anvendelsesområde for 
overgangsordningerne

Ændringsforslag 101
Artikel 21, stk. 2 a (ny)
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2a. I en periode af 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse gælder artikel 
19 ikke for indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 10 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

Such substances have already been evaluated under the new substances notification 
procedure or the Regulation concerning old substances. Those evaluations must be 
recognised. Re-submitting the documents would be unnecessary bureaucracy.

Ændringsforslag 102
Artikel 22, stk. 1

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 103
Kapitel -I (nyt)

PRÆREGISTRERING
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Begrundelse

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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.

These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises. They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period.

Ændringsforslag 104
Artikel 22 a (nyt)

Pligt til at anmelde indfasningsstoffer til 
stofregistret

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, meddeler enhver producent 
eller importør, der fremstiller eller 
importerer et indfasningsstof, enten alene 
eler i præparater, i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, senest 1 år og 6 måneder efter 
forordningens ikrafttrædelse agenturet de 
oplysninger, der er nævnt i stk. 2, med 
henblik på optagelse i stofregistret.

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

a) producentens eller importørens navn og 
adresse og kontaktpersonens navn samt 
navn på eventuelle repræsentanter i 
overensstemmelse med artikel 22b, stk. 3

b) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
der er givet tilladelse til, at producentens 
eller importørens eller den udpegede 
repræsentants navn og adresse 
offentliggøres, jf. artikel 22b, stk. 2

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

d) årlig produktionsmængde efter 
vægtniveau (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t)
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e) en angivelse af de toksikologiske eller 
økotoksikologiske "endpoints", for hvilke 
producenten eller importøren råder over 
relevante undersøgelser hidrørende fra
egne forsøg med hvirveldyr

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

g) foreløbige oplysninger om anvendelses- 
og eksponeringskategorier som nærmere 
angivet i punkt 5 i bilag IV
h) en erklæring, hvoraf det fremgår, om 
producenten eller importøren er villig til at 
indgå i et konsortium, jf. artikel 10.

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

4. Producenter og importører, der ikke 
indgiver oplysninger i henhold til stk. 2, 
kan ikke påberåbe sig artikel 21.

5. Agenturet tildeler anmeldelsen til 
stofregistret efter artikel 22a et nummer 
(præregistreringsnummer) og registrerer 
datoen for modtagelsen af anmeldelsen og 
underretter straks den pågældende 
producent eller importør om 
præregistreringsnummeret og 
modtagelsesdatoen.

Begrundelse

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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.
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These amendments will encourage the formation of consortia, and thereby save the lives of 
animals and reduce costs for enterprises. They also facilitate the organisation within the 
Agency during the phase- in period. 

Ændringsforslag 105
Artikel 22 b (ny)

Stofregister

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

2. Agenturet offentliggør fra dette 
stofregister straks efter udløbet af 
anmeldelsesfristen i artikel 22a, stk. 1, alle 
anmeldte stoffer med:
a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
EINECS- og CAS-nummer, hvis de 
foreligger
b) i givet fald producentens eller 
importørens navn og adresse, såfremt der 
er givet tilladelse hertil, jf. artikel 22a, stk. 
2, litra b)

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

d) den tidligste frist for registrering af hvert 
stof i overensstemmelse med artikel 21
3 Enhver producent og importør kan 
udpege en fysisk eller juridisk person 
etableret i fællesskabet som sin 
repræsentant, som skal offentliggøres på
webstedet. Såfremt navnet på en sådan 
repræsentant er anmeldt til agenturet i 
overensstemmelse med artikel 22a, stk. 1, 
oplyser agenturet ikke om producentens 
eller importørens identitet i henhold til stik. 
2.
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4. Agenturet offentliggør de i stk. 2 
omhandlede oplysninger fra efterfølgende 
anmeldelser, jf. artikel 22a, stk. 3, senest 1 
måned efter udløbet af fristen for 
efterfølgende anmeldelser.

5. Downstream-brugere skal senest et år 
efter offentliggørelsen af stofregistret i 
henhold til artikel 22b, stk. 2, oplyse 
agenturet om eksistensen af undersøgelser 
fra deres egne forsøg på hvirveldyr med 
henblik på toksikologiske eller 
økotoksikologiske "endpoints". Agenturet 
ajourfører stofregistret og offentliggør 
denne ajourføring 13 måneder efter 
offentliggørelsen af registret.

Begrundelse

These amendments introduce a single pre-registration deadline for all phase-in substances. 
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. Downstream users will know which substances are supported by their 
suppliers. In case a substance has not been pre-registered by their suppliers within 18 
months, downstream users will be given the opportunity to either find a new supplier or to 
manufacture or import the substance themselves, and are given an additional 6 months to pre-
register those substances.

Ændringsforslag 106
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.

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
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hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.
Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag 107
Artikel 23, stk. 3

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

3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 15 år tidligere kan 
af agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant.

Begrundelse

Surrendering the data is a considerable encroachment on property rights. The period should 
therefore be extended to at least 15 years.

Ændringsforslag 108
Artikel 23, stk. 4

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

4. Enhver potentiel registrant kan udpege 
en tredjemand som repræsentant til at 
deltage i et SIEF. Repræsentantens navn 
skal anvendes i den database, der oprettes i 
medfør af dette afsnit. Repræsentanten skal 
have tilstrækkelig erfaring med fortolkning 
af risikooplysninger.

Begrundelse

Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Ændringsforslag 109
Artikel 23, stk. 4 a (nyt)

4a. Enhver downstream-bruger kan udpege 
en tredjepart som repræsentant til at 
deltage i et SIEF.

Begrundelse
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Sets out the principle of one dataset per substance. Deletes paragraph 4 because it is now 
redundant (linked to amendment 77).

Ændringsforslag 110
Artikel 24, stk. 1

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

1. Før forsøg med hvirveldyr udføres for at 
opfylde oplysningskravene i forbindelse med 
registrering, forhører den potentielle 
registrant sig hos agenturet, om der 
allerede er indsendt en registrering for det 
samme stof. Sammen med forespørgslen 
indsender han følgende oplysninger til 
agenturet:

a) hans identitet
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.

Begrundelse

Maintains the obligation to share all animal data og extends it to give a right to registrants to 
require other information to be shared.

Ændringsforslag 111
Artikel 24, stk. 2

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.

2. Enhver potentiel registrant kan 
forelægge en liste over oplysningskrav, der 
vil kræve, at han udfører nye 
undersøgelser, og give de oplysninger, der 
er anført i stk. 1, litra a) og b).

Begrundelse

Maintains the obligation to share all animal data og extends it to give a right to registrants to 
require other information to be shared.

Ændringsforslag 112
Artikel 24, stk. 3
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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:

a) hans identitet
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
d) oplysninger om, hvilke oplysningskrav, 
der vil kræve, at han udfører andre nye 
undersøgelser.

udgår

Begrundelse

Maintains the obligation to share all animal data og extends it to give a right to registrants to 
require other information to be shared.

Ændringsforslag 113
Artikel 24, stk. 5, afsnit 1

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

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 15 år tidligere, 
undersøger agenturet, om den tidligere 
registrant er indforstået med, at hans 
identitet meddeles. I så fald 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.

Begrundelse

Den tidligere registrants identitet er en fortrolig information i henhold til artikel 116.

Ændringsforslag 114
Artikel 25, stk. 1
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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. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 15 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
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).

Ændringsforslag 115
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 en rimelig andel fastlagt af 
agenturet.

Begrundelse

Omkostningerne må deles retfærdigt og forholdsmæssigt på grundlag af afgørelser fra 
agenturet. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag 116
Artikel 25, stk. 6
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6. Hvis den eller de tidligere registranter ikke 
underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere registranter 
har krav på godtgørelse af 50 % af 
omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

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

Begrundelse

Omkostningerne må deles retfærdigt og forholdsmæssigt på grundlag af afgørelser fra 
agenturet. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag 117
Artikel 25, stk. 6

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

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

Ændringsforslag 118
Artikel 26
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1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

udgår

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

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

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

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

(e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.
Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.
2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal indsendes senest 18 måneder inden:

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
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(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

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

4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere 
kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det 
format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108.

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger 
om det pågældende stof i henhold til stk. 1 
til 4, adgang til data om de enkelte stoffer. 
De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne har også adgang til disse 
data.

Begrundelse

This Article is not necessary anymore as a consequence of the new Articles 22a to d.

Ændringsforslag 119
Artikel 27, stk. 1

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

1. Alle producenter, importører og 
downstream-brugere, der har indsendt 
oplysninger til agenturet i henhold til artikel 
26, og alle registranter af samme 
indfasningsstof deltager i et forum til 
udveksling af oplysninger om stoffer (SIEF - 
Substance Information Exchange Forum), 
indtil udløbet af fristen i artikel 21, stk. 3.

Begrundelse

Together with the amendments to Articles 5(4) and 43a and the existing text of Article 
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111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. This amendment also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Ændringsforslag 120
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

(2a) SIEF-deltagere skal gøre gøre deres 
yderste for at nå til enighed om 
fortolkningen af de oplysninger, de 
udveksler. Dette gælder navnlig 
elementerne i artikel 110, stk. 1, litra c), d) 
og e).

Begrundelse

Together with the amendments to articles 5(4) and 43a and the existing text of article 
111(2)(b), this amendment strongly encourages registrants to agree on the interpretation of 
hazard data with the aim of achieving one dataset per substance. this amendment also 
clarifies the duration of SIEF to ensure that the data is available to SMEs registering in low 
volumes.

Ændringsforslag 121
Artikel 27, stk. 2 b (nyt)

2b. Hvis de oplysninger, der kræves i 
henhold til bilag V og VI, ikke er til 
rådighed i SIEF'et, gennemføres der kun 
én undersøgelse i hvert enkelt SIEF af én 
deltager i SIEF'et på vegne af de andre 
deltagere.

Begrundelse

Ifølge artikel 27, stk. 2a, kan tredjemand repræsentere potentielle registranter i et SIEF.
Dette giver de potentielle registranter mulighed for at skjule deres identitet for andre 
potentielle registranter. De skal imidlertid stadig oplyse deres identitet til agenturet.

Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag 122
Artikel 27, stk. 2 c (nyt)
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2c. Hvis de oplysninger, der kræves i 
henhold til bilag VII og VIII, ikke er til 
rådighed i SIEF'et, angives det i eventuelle 
forslag til yderligere undersøgelser indgivet 
i forbindelse med bilag VII og VIII, hvilken 
virksomhed der skal udføre hver enkelt test, 
hvis testen er påkrævet.

Begrundelse

Ifølge artikel 27, stk. 2 a, kan tredjemand repræsentere potentielle registranter i et SIEF.
Dette giver de potentielle registranter mulighed for at skjule deres identitet for andre 
potentielle registranter. De skal imidlertid stadig oplyse deres identitet til agenturet. Del af 
OSOR-pakken.

Ændringsforslag 123
Artikel 28, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 124
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)
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1a. Før der for at opfylde 
informationskravene til registreringen 
udføres undersøgelser, der ikke vedrører 
hvirveldyr, kan en SIEF-deltager 
undersøge, om der allerede foreligger en 
relevant undersøgelse, ved at konsultere 
den i artikel 26 omhandlede database og 
ved at meddele dette til SIEF'et. Hvis der 
foreligger en relevant undersøgelse inden 
for SIEF'et, kan en deltager, der skulle 
udføre en undersøgelse, anmode om at få
denne undersøgelsen stillet til rådighed.

Begrundelse

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Ændringsforslag 125
Artikel 28, stk. 1 b (nyt)

1b. Senest to uger efter en anmodning, jf. 
stk. 1 og 1a, forelægger ejeren af 
undersøgelsen dokumentation for sine 
omkostninger for den deltager, der 
anmoder om adgang. Deltageren og ejeren 
træffer alle rimelige foranstaltninger for at 
opnå en aftale om deling af 
omkostningerne. Opnår de ikke en sådan 
aftale, deles omkostningerne ligeligt.
Ejeren stiller undersøgelsen til rådighed 
senest to uger efter modtagelse af 
dokumentation for betaling.

Begrundelse

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Ændringsforslag 126
Artikel 28, stk. 2
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2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med hvirveldyr 
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
SIEF-deltagere, som har indsendt 
oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet, og som måske skal 
udføre den pågældende undersøgelse. De
træffer alle de nødvendige foranstaltninger 
for at opnå en aftale om, hvem der skal 
udføre undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere.

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

Begrundelse

Ændring som følge af indførelsen af anvendelses- og eksponeringskategorier, og samtidig 
sproglig forenkling.

Ændringsforslag 127
Artikel 28, stk. 2

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

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

Begrundelse

This amendment creates the obligation to share non-animal data if it is requested. It also 
clarifies which SIEF participants should carry out the testing. Furthermore, it clarifies that 
SMEs registering in low volumes do not have to request and pay for data until their 
registration is imminent.

Ændringsforslag 128
Artikel 28, stk. 3
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3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt 
af en anden registrant omfatter resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer 
agenturet afgørelse om at stille resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, til 
rådighed for den eller de andre deltagere.
Den anden registrant har over for 
deltagerne krav på godtgørelse af en ligelig 
andel af omkostningerne, og dette krav skal 
have retskraft ved nationale domstole.

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

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 129
Artikel 28 a (ny), overskrift

Ansvar og retsbeskyttelse

Ændringsforslag 130
Artikel 28 a (ny), stk. 1

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

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

Ændringsforslag 131
Artikel 28 a (ny), stk. 2

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 132
Artikel 28 a (nyt)

Artikel 28a

1. Er der flere registranter af et stof, der er 
registreret i mængder på under 10 tons, og 
for hvilket der kræves yderligere 
oplysninger som beskrevet i bilag V i 
henhold til artikel 43a, underretter 
agenturet disse registranter om, at der 
findes andre registranter af samme stof.
Registranterne aftaler inden for [seks] 
måneder, hvem der skal tilvejebringe 
oplysningerne på vegne af dem alle.

2. Hvis registranterne ikke kan nå frem til 
en sådan aftale, udpeger agenturet den 
registrant, der har størst erfaring, til 
ansvarlig for tilvejebringelse af 
oplysningerne.

3. Omkostningerne til tilvejebringelse af de 
påkrævede oplysninger deles ligeligt 
mellem alle registranter af det pågældende 
stof, medmindre andet er aftalt.

Begrundelse

I forbindelse med stoffer, hvor der er flere registranter, bør omkostningerne til 
tilvejebringelse af yderligere oplysninger deles ligeligt mellem registranterne. Princippet om 
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"ét stof, én registrering" bør finde anvendelse for at reducere omkostningerne for registranter 
med små tonnager, og navnlig for SMV'er, yderligere. Indsendelsen af ét sæt yderligere 
oplysninger ville endvidere betyde, at det ikke ville være nødvendigt at nå til enighed om 
fortolkningen af testdata.

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 134
Artikel 29, stk. 3

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

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

Begrundelse

Når der er tale om farlige stoffer, bør der automatisk sendes et sikkerhedsdatablad til 
downstream-brugeren.
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Ændringsforslag 135
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 136
Artikel 29, stk. 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 
eksponeringsscenarier eller de relevante 
anvendelses- og eksponeringskategorier i 
de pågældende afsnit i sikkerhedsdatabladet 
og/eller stilles til rådighed elektronisk.

Begrundelse
Præcisering af det oprindelige ændringsforslag 135 som følge af indførelsen af anvendelses- 
og eksponeringskategorier.

Ændringsforslag 137
Artikel 29, stk. 7

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

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

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

Ændringsforslag 138
Artikel 29, stk. 8, indledning

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 139
Artikel 29, stk. 8 a (nyt)

8a. Kommissionen sørger for udarbejdelse 
af tekniske retningslinjer, der fastsætter 
minimumskrav til sikkerhedsdatablade, for 
at sikre, at der tilvejebringes præcise og 
passende oplysninger med henblik på
optimal anvendelse hos alle aktører i hele 
forsyningskæden.

Begrundelse

Sikkerhedsdatablade kan være et godt værktøj til at udbrede oplysninger i hele 
forsyningskæden for både stoffer og præparater. Sikkerhedsdatabladene kan imidlertid kun 
opfylde dette formål, hvis de udarbejdes korrekt. Derfor bør Kommissionen udarbejde en 
teknisk vejledning med minimumskravene til sikkerhedsdatablade.

Ændringsforslag 140
Artikel 30, overskrift
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Forpligtelse til at videregive oplysninger 
nedad i forsyningskæden vedrørende stoffer 
og præparater, for hvilke der ikke kræves et 

sikkerhedsdatablad

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

sikkerhedsdatablad

Begrundelse

Rettelse i den tyske udgave, men svarer på dansk til det oprindelige ændringsforslag 138.

Ændringsforslag 141
Artikel 30, stk. 1, indledning

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 142
Artikel 30, stk. 1, litra a

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 143
Artikel 30, stk. 2, indledning
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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:

Begrundelse

Giver mulighed for at anvende ny teknologi til overførsel af oplysninger.

Ændringsforslag 144
Artikel 31 a (nyt), overskrift

Forpligtelse til at videregive oplysninger 
om stoffer i artikler

Begrundelse

Producenter, detailhandlere og forbrugere bør være i stand til at finde ud af, hvorvidt 
specifikke stoffer findes i slutproduktet, og eventuelt kunne finde mere sikre alternativer.

Ændringsforslag 145
Artikel 31 (a nyt)

31a. Downstream-brugere, som indarbejder 
et stof eller et præparat, for hvilket der er 
udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i en 
artikel, og downstream-brugere, der senere 
håndterer eller viderebehandler denne 
artikel, videregiver sikkerhedsdatabladet til 
enhver modtager af artiklen eller af et 
derivat deraf. Forbrugere er ikke 
modtagere.

Forbrugerne har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om de stoffer, der findes i en 
artikel, som denne producerer eller 
importerer.

Ændringsforslag 146
Artikel 34, stk. 1
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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 om deling af oplysninger finder 
tilsvarende anvendelse på downstream-
brugeren.

Begrundelse

Uden at have mulighed for at rapportere direkte til agenturet ville downstream-brugernes ret 
til beskyttelse af oplysninger blive sat på spil. Ellers ville oplysningerne være tilgængelige for 
leverandøren uden mulighed for at kontrollere, hvordan de anvendes.

Ændringsforslag 147
Artikel 34, stk. 2

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 148
Artikel 34, stk. 3
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3. For så vidt angår registrerede stoffer skal 
producenten eller importøren opfylde den i 
artikel 13 fastlagte forpligtelse, enten før han 
næste gang leverer stoffet til den downstream-
bruger, der fremsætter anmodningen, hvis 
anmodningen blev fremsat mindst én måned 
før leveringen, eller inden for en måned efter 
anmodningen, afhængig af hvilket tidspunkt 
der er det seneste. For så vidt angår 
indfasningsstoffer skal producenten eller 
importøren efterkomme en sådan 
anmodning og opfylde forpligtelserne fastsat 
i artikel 13 før udløbet af den relevante frist i 
artikel 21, under forudsætning af at 
downstream-brugeren fremsætter 
anmodningen mindst 12 måneder før 
udløbet af den pågældende frist.

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

Begrundelse

Præcisering af det oprindelige ændringsforslag 142 til fordel for SMV. Der skal udelukkende 
kræves meddelelse om anvendelses- og eksponeringskategorier, ikke oplysning om specielle 
anvendelser. Dette er af særlig stor betydning for SMV (se også begrundelsen til 
ændringsforslag 5 vedrørende artikel 3, nr. 25). Dette udelukker ikke virksomheders ret til 
også at oplyse specielle anvendelser, når det er tilsigtet fra virksomhedsside.

Ændringsforslag 149
Artikel 34, stk. 4, afsnit 1

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

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

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

Ændringsforslag 150
Artikel 35, stk. 1

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

1. Før en downstream-bruger påbegynder 
anvendelse af et stof uden for de
eksponeringsscenarier eller anvendelses- 
og eksponeringskategorier, der fremgår af 
det tilhørende sikkerhedsdatablad og 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.

Begrundelse

Ændring som følge af indførelsen af anvendelses- og eksponeringskategorier, og samtidig 
sproglig forenkling.

Ændringsforslag 151
Artikel 35, stk. 2, litra e

(e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne

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

Ændringsforslag 152
Artikel 35, stk. 2, litra f

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

udgår
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 153
Artikel 35, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Hvis sådanne oplysninger foreligger, finder 
proceduren i artikel 25 anvendelse.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 154
Afsnit VI

VURDERING AF STOFFER VURDERING

Begrundelse

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

Ændringsforslag 155
Artikel 37, stk. -1 (nyt)

Dette afsnit finder kun anvendelse på de 
stoffer, for hvilke registrering er påkrævet i 
henhold til afsnit II.

Begrundelse

Vurderingsproceduren er baseret på oplysninger fremskaffet via registrering (se f.eks. artikel 
44, der indeholder en procedure for anmodning om yderligere oplysninger, og som klart kun 
vedrører registranter, og hvor det angives, at afsnittet vedrørende vurdering kun finder 
anvendelse for stoffer, der skal registreres). Det er formålsløst at vurdere stoffer, der er 
undtaget fra registrering. Polymerer bør slet ikke være omfattet af Reach, men derimod af et 
særligt regelsæt.
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Ændringsforslag 156
Artikel 37, stk. 1

Polymerer er undtaget fra vurdering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer er undtaget fra vurdering.

Begrundelse

Vurderingsproceduren er baseret på oplysninger fremskaffet via registrering (se f.eks. artikel 
44, der indeholder en procedure for anmodning om yderligere oplysninger, og som klart kun 
vedrører registranter, og hvor det angives, at afsnittet vedrørende vurdering kun finder 
anvendelse for stoffer, der skal registreres). Det er formålsløst at vurdere stoffer, der er 
undtaget fra registrering. Polymerer bør slet ikke være omfattet af Reach, men derimod af et 
særligt regelsæt.

Ændringsforslag 157
Artikel 38, overskrift

Den kompetente myndighed Agenturets ansvar for dossier-vurdering

Or. fr

Begrundelse

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Ændringsforslag 158
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. Agenturet er ansvarligt for vurderingen 
af forslag til forsøg og 
registreringsdossierer.

Begrundelse

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
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addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)

Ændringsforslag 159
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.

2. Ved udarbejdelsen af disse vurderinger 
inddrager agenturet de eksperter og 
organer, der er opført i de lister, der 
opstilles i overensstemmesle med artikel 83.

Begrundelse

The European Chemicals Agency’s role in the evaluation phase should be strengthened. We 
propose that the Agency centralise the evaluation of testing proposals and dossiers. In 
addition to this, the Agency should be able to call on a European network of experts and 
evaluation institutes based in the Member States.

(SAGE proposal)
Ændringsforslag 160

Artikel 39, stk. 1 og 2, indledning

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

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

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

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

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag 161
Artikel 40, stk. 1, indledning, og stk. 2
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1. Den kompetente myndighed kan 
gennemgå enhver registrering for at 
kontrollere et enkelt eller begge af de 
følgende forhold:

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

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

2. På grundlag af en gennemgang foretaget i 
henhold til stk. 1 kan agenturet inden for 12 
måneder fra offentliggørelsen af den i stk. 
4 nedenfor nævnte årlige vurderingsplan
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.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag 38.

Ændringsforslag 162
Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. Agenturet opstiller hvert år en plan for 
vurdering af registreringsdossierer især 
med henblik på vurdering af den generelle 
kvalitet. I planen fastsættes der bl.a. et 
minimumstal for den andel af 
registeringsdossiererne, der skal vurderes i 
den pågældende periode. Planen 
offentliggøres på agenturets websted.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at et vist mindsteantal dossierer underkastes en vurdering.

Ændringsforslag 163
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 
registreringer. Rapporten offentliggøres på
agenturets websted.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at et vist mindsteantal dossierer underkastes en vurdering.

Ændringsforslag 164
Artikel 41, stk. 1

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

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

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 38 og 40.

Ændringsforslag 165
Artikel 41, stk. 2

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

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

Begrundelse
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I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 38 og 40.

Ændringsforslag 166
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

I overensstemelse med ændringsforslagene til artikel 38.

Ændringsforslag 167
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

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 38.

Ændringsforslag 168
Artikel 42, stk. 3, indledning

3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder den kompetente myndighed 
udkast til afgørelser i overensstemmelse med 
artikel 39, stk. 2:

3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder agenturet udkast til afgørelser i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2:

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 38.

Ændringsforslag 169
Artikel 42, stk. 4
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4. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderinger af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 39, 
underretter den agenturet herom.

4. Listen over registreringsdossierer, der 
underkastes en vurdering i henhold til 
artikel 39, gøres tilgængelig for 
medlemsstaterne.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 38.

Ændringsforslag 170
Artikel 43

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

udgår

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.

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

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

2. Listen over registreringsdossierer, der 
underkastes en vurdering i henhold til 
artikel 40, gøres tilgængelig for 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase)

Ændringsforslag 171
Kapitel 2 a (nyt)

SCREENING AF 
REGISTRERINGSDOSSIERER FOR 
STOFFER I MÆNGDER FRA 1 TIL 

100 TONS

Begrundelse

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as substances between 1 and 10 tonnes for 
which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available and 
that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
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problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 
Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Ændringsforslag 172
Artikel - 43 a (ny)

Identifikation af stoffer, hvorom der 
kræves yderligere oplysninger

1) Agenturet kan foretage en screening af 
alle de registreringsdossierer, der er blevet 
indsendt for stoffer, der kun er blevet 
registreret i mængder under 100 t, med 
henblik på at identificere de stoffer, der 
kan udgøre en høj risiko, fordi de opfylder 
mindst to af følgende kriterier:

a) stoffer med risiko for høj eksponering på
grund af:

i) forbrugeranvendelse eller
ii) spredt erhvervsmæssig anvendelse eller

iii) spredt industriel anvendelse

b) stoffer, for hvilke færrest oplysninger er 
indsendt om menneskers sundhed eller 
miljøegenskaber

c) stoffer, for hvilke videnskabelig 
dokumentation viser, at de kan forventes at 
opfylde kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, 
eller opfylde kriterierne i bilag XII, og for 
hvilke der foreligger færrest oplysninger 
om de angivne risikoegenskaber
d) stoffer, der er registreret af mindst 20 
registranter, medmindre disse registranter 
har påvist, at der ikke er nogen 
eksponering, eller videnskabelig 
dokumentation har vist, at der ikke er 
nogen risiko
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e) stoffer, for hvilke resultaterne af 
gennemførelse eller overvågningsindsats i 
medlemsstaterne har identificeret mistanke 
om risici for menneskelig sundhed eller 
miljøet.

2) Agenturet pålægger registranter af 
stoffer, der er identificeret som resultat af 
screeningen, at indsende i 
overensstemmelse med artikel 11 og 12

a) inden to år de i bilag VI anførte 
oplysninger om stoffer mellem 10 og 100 
tons pr. år og
b) inden et år de i bilag V anførte 
oplysninger om stoffer mellem 1 og 10 tons 
pr. år

3) Agenturet kan foreslå Kommissionen 
yderligere screeningkriterier. 
Kommissionen træffer afgørelse om at 
optage yderligere kriterier i bilag IIIA i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.

Begrundelse

These amendments enable the Agency to identify substances between 10 and 100 tonnes for 
which no full Annex VI data set is available as well as substances between 1 and 10 tonnes for 
which no full Annex V data set, including acute toxicity and biodegradation, is available and 
that could pose a high risk. The screening criteria cover dossiers with least hazard 
information, suspicion of CMR and PBT, widespread exposure, cumulative volumes, and 
problems identified in enforcement measures. In the interest of workability and 
proportionality, at least two of these criteria must be met for the substance to be selected. 

Furthermore the Agency may suggest further screening criteria to the Commission that is 
empowered to include such criteria into a new Annex IIIa to this Regulation.

Ændringsforslag 173
Artikel - 43a bis (ny)

Udarbejdelse af yderligere oplysninger, når 
der er flere registranter
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1) Hvis flere registranter skal udarbejde 
oplysninger i overensstemmelse med artikel 
43aa, stk. 2, om samme stof, underretter 
agenturet disse registranter om, at der 
findes andre registranter af samme stof.

2) Alle registranter, der skal indsende 
samme oplysninger aftaler inden for tre 
måneder, hvem der skal tilvejebringe 
oplysningerne på vegne af dem alle. 

3) Omkostningerne til tilvejebringelse af de 
oplysninger, der mangler for at opfylde 
kravene i bilag V, henholdsvis VI, deles 
ligeligt mellem alle registranter af det 
pågældende stof, medmindre andet er 
aftalt.

Begrundelse

In case of multiple registrants only one data set will be generated and cost will be shared 
between all registrants of that substance.

Ændringsforslag 173
Artikel 43 a

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.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 174
Artikel 43a bis, overskrift
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Den kompetente myndighed Rullende plan på fællesskabsniveau

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 175
Artikel 43a bis, stk. 1, indledning, og afsnit 1 a (nyt)

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

1. Agenturet udarbejder udkast til en 
rullende plan på fællesskabsniveau i henhold 
til artikel 44, 45 og 46 på grundlag af de 
kriterier, der er fastsat i artikel 43a, og hvis 
det enten som et resultat af en dossier-
vurdering, 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, f.eks. på
grundlag af et af følgende forhold:

Agenturet forelægger medlemsstaterne 
udkastet til den rullende plan senest den 
31. december hvert år.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 176
Artikel 43 a bis, stk. 1 b (nyt)
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1b. Agenturet har ansvaret for vurderingen 
af de stoffer, der er indeholdt i den rullende 
plan på fællesskabsniveau. I forbindelse 
med gennemførelsen af disse vurderinger 
kan agenturet inddrage de ekspertorganer, 
der figurerer på den liste, der er opstillet i 
overensstemmelse med artikel 83, idet det 
udvælger dem på grundlag af 
medlemsstaternes anmodninger fremsat i 
overensstemmelse med stk. 1a.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 177
Artikel 43 a bis, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne kan senest den 31. 
januar hvert år fremsætte kommentarer til 
indholdet i agenturets udkast til rullende 
plan, foreslå nye stoffer opført i den 
rullende plan samt foreslå, at ansvaret for 
en vurdering overdrages til nationale 
organer.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 178
Artikel 43 a bis, stk. 2
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2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan omfatter 
en periode på 3 år, den ajourføres hvert år, 
og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

2. Den i stk. 1 og 1a nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, der vil 
blive vurderet hvert enkelt år på
fællesskabsniveau af agenturet, eller i 
påkommende tilfælde i de medlemsstater, 
der har fremsat en anmodning i henhold til 
artikel 43a bis, stk. 1b. Agenturet
fremsender den rullende plan på
fællesskabsniveau til medlemsstaterne
senest den 28. februar hvert år.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 179
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. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til den rullende plan på
fællesskabsniveau, vedtager agenturet den 
pågældende rullende plan. I modsat fald 
udarbejder agenturet et nyt udkast til 
rullende plan, der forelægges 
medlemsstaterne. Hvis der ikke er fremsat 
nye kommentarer til indholdet i den 
rullende plan på fællesskabsniveau inden 
for en frist på 30 dage, vedtages den af 
agenturet. I tilfælde af vedvarende 
uenighed, ikke mindst i tilfælde af, at flere 
medlemsstater peger på forskellige organer 
i forbindelse med vurderingen af det 
samme stof, forelægger agenturet udkastet 
for Kommissionen, der vedtager det i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.

Begrundelse

Il est essentiel d’avoir un seul plan glissant communautaire et non pas une superposition de 
plans glissants nationaux. La mise au point de ce projet de plan glissant est confiée à
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l’Agence, en prenant en compte les préoccupations des Etats membres.

Ændringsforslag 180
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.

udgår 

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.
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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.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 181
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 de endelige 
rullende planer på sit websted.

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 182
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.

udgår 

Begrundelse

It is essential to have one single Community rolling plan, rather than a superposition of 
national rolling plans. The Agency should be responsible for developing this draft rolling 
plan, with due regard for the concerns of Member States.

Ændringsforslag 183
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Artikel 44, stk. 1 og 4

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. 1a, 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. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

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

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

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 184
Artikel 45, stk. 1

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

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

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag 185
Artikel 45, stk. 2
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2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 44 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med den i artikel 130, stk. 
3, omhandlede procedure.

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, træffes der 
gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med den i artikel 130, stk. 
3, omhandlede procedure.

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 186
Artikel 46, stk. 1 og 2

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

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

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

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender agenturet oplysningerne fra denne 
vurdering i forbindelse med artikel 43a bis, 
stk. 1, artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, 
og fremsender de fremkomne oplysninger til
Kommissionen og medlemsstaterne.
Agenturet underretter Kommissionen, 
registranten og medlemsstaterne om sine
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).
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Ændringsforslag 187
Artikel 48, stk. 1, 2, 3 og 4, litra a

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

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

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

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han agenturet herom, og deraf følger, at 
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 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 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.

4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan 
der kræves yderligere oplysninger i henhold 
til artikel 44 i hvert af eller begge følgende 
tilfælde:

4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan 
der kræves yderligere oplysninger i henhold 
til artikel 44 i hvert af eller begge følgende 
tilfælde:

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

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

Begrundelse
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Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 188
Artikel 49, stk. 1

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

1. Agenturet rundsender sit udkast til 
afgørelse, der eventuelt er udarbejdet på
grundlag af den vurdering, der er udført af 
det relevante institut 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.

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag 189
Artikel 49, stk. 2

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

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan medlemsstaterne over for 
agenturet foreslå ændringer af udkastet, idet 
der fremsendes en kopi til den kompetente 
myndighed.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 190
Artikel 49, stk. 3 og 4
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3. Hvis agenturet ikke modtager noget 
forslag inden for en frist på 30 dage eller 
ikke selv fremsætter et forslag, træffer det 
afgørelsen i den version, der er blevet 
fremsendt i henhold til stk. 1.

3. Hvis agenturet ikke modtager noget 
forslag inden for en frist på 30 dage, træffer 
det afgørelsen i den version, der er blevet 
fremsendt i henhold til stk. 1.

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til 
afgørelse, sammen med eventuelle foreslåede 
ændringer, for medlemsstatsudvalget inden 
15 dage efter udløbet af den periode på 30 
dage, der er omhandlet i stk. 2. Agenturet 
gør det samme, hvis det har fremsat et 
forslag til ændring i henhold til stk. 2.

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til 
afgørelse, sammen med eventuelle foreslåede 
ændringer, for medlemsstatsudvalget inden 
15 dage efter udløbet af den periode på 30 
dage, der er omhandlet i stk. 2.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 191
Artikel 50, stk. 1

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

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

Agenturet fastlægger kriterierne for en 
gennemsigtig og proportional deling af 
omkostningerne.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 192
Artikel 51

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

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

Senest den 28. februar hvert år offentliggør
agenturet på sit websted en rapport om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler det med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg.

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 193
Artikel 52

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

Formålet med dette afsnit er at sikre, at 
meget problematiske stoffer erstattes af 
egnede alternative stoffer eller teknologier, 
hvis sådanne findes, samtidig med at det 
sikres, at det indre marked fungerer efter 
hensigten .

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 194
Artikel 53, stk. 1, indledning og litra a og b

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 på en måde, der svarer til 
markedsføring, 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) anvendelsen/anvendelserne af eller de 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
der gælder for stoffet alene, i et præparat 
eller inkorporeret i en artikel, som stoffet 
markedsføres til eller som han selv anvender 
stoffet til på en måde, der svarer til 
markedsføring, er blevet godkendt i henhold 
til artikel 57 til 61 eller
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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) ) anvendelsen/anvendelserne af eller de 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
der gælder for stoffet alene, i et præparat 
eller inkorporeret i en artikel, som stoffet 
markedsføres til eller som han selv anvender 
stoffet til på en måde, der svarer til 
markedsføring, er blevet undtaget fra 
godkendelseskravene i bilag XIII i henhold til 
artikel 55, stk. 2 eller

Begrundelse

Et stofs godkendelse vedrører ikke produktionen. Med dette ændringsforslag skal der skabes 
større klarhed, da muligheden for produktion ellers ville blive utopisk, såfremt stoffet 
bagefter ikke ville kunne f.eks. oplagres af producenten uden godkendelse.

Ændringsforslag 195
Artikel 53, stk. 1, litra e

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

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

Ændringsforslag 196
Artikel 53, stk. 2

2. En downstream-bruger kan anvende et 
stof, der opfylder kriterierne i stk. 1, hvis den 
pågældende anvendelse er i 
overensstemmelse med betingelserne i en 
godkendelse givet til en aktør opad i hans 
forsyningskæde til den pågældende 
anvendelse.

2. En downstream-bruger kan anvende et 
stof, der opfylder kriterierne i stk. 1, hvis den 
pågældende anvendelse er i 
overensstemmelse med betingelserne i en 
godkendelse givet til en aktør opad i hans 
forsyningskæde til den pågældende 
anvendelse eller anvendelses- og 
eksponeringskategori.

Begrundelse

Ændring som følge af indførelsen af anvendelses- og eksponeringskategorier. Tilsvarende 
gælder for artikel 55, stk. 1, litra c), nr. iii, artikel 55, stk. 1, litra d), og artikel 58, stk. 4-6.

Ændringsforslag 197
Artikel 53, stk. 5, litra a, b, c, d, e og f
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(a) anvendelser i plantebeskyttelsesmidler, 
som falder ind under direktiv 91/414/EØF

udgår

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

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

(d) anvendelser som tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
direktiv 89/107/EØF

(e) anvendelser som tilsætningsstoffer til 
foderstoffer, som falder ind under direktiv 
70/524/EØF
(f) anvendelser som aromastoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
afgørelse 1999/217/EF

Begrundelse

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

Ændringsforslag 198
Artikel 53, stk. 5, litra i a (ny)

(ia) ikke-registreringspligtige stoffer.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 199
Artikel 53, stk. 7, indledning

Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer, når de er til stede i præparater:

Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer, når de er til stede i præparater eller 
artikler:

Begrundelse

Der bør også medtages grænser for koncentrationen af stoffer i artikler. Forslagets 
forskelsbehandling af stoffer i artikler er ikke berettiget af toksikologiske og 
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økotoksikologiske kriterier. Endvidere kræver eksponering for stoffer i artikler i modsætning 
til stoffer i præparater, at der anvendes et udtræksmiddel, hvilket begrænser eksponeringen 
yderligere.

Ændringsforslag 200
Artikel 53, stk. 7 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 201
Artikel 54, litra a, b og c

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

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

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

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

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

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

Begrundelse

Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om dets klassificering 
(på baggrund af afgørelsen om harmoniseret klassificering af stoffet som et CMR-stof i 
kategori 1 eller 2). Ellers vil der blive sat spørgsmålstegn ved de beslutninger, der træffes af 
Medlemsstatsudvalget (ene) med ansvar for klassificering af CMR-stoffer i kategori 1 eller 2.
Der skal være retssikkerhed, navnlig for så vidt angår verdenshandelen.
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Ændringsforslag 202
Artikel 54, 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).

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 203
Artikel 54 a (nyt)

Artikel 54a

Revidering af stoffer, der skal optages i 
bilag XIII
1. Tidligst seks år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse 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.
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2. På baggrund 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

Hensigten hermed er at sikre dels retlig sikkerhed, dels at der i begrænsningerne i 
godkendelsesproceduren fokuseres på stoffer, der har en bevist skadelig virkning på
menneskers sundhed eller miljøet, når de undersøges i forhold til præcist fastlagte 
videnskabelige kriterier, der er valideret på internationalt plan, f.eks. af OECD.

Ændringsforslag 204
Artikel 55, stk. 1, indledning

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 205
Artikel 55, stk. 1, litra e
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(e) eventuelle anvendelser eller kategorier af 
anvendelser undtaget fra godkendelseskravet
og eventuelle betingelser for sådanne 
undtagelser.

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

Ændringsforslag 206
Artikel 55, stk. 2, indledning

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

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

Ændringsforslag 207
Artikel 55, stk. 4, litra b

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

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

Ændringsforslag 208
Artikel 56, stk. 7
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7. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed om identifikationen, kan 
agenturet optage det pågældende stof i dets 
anbefalinger i henhold til artikel 55, stk. 3.
Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en udtalelse 
inden for en periode på 30 dage efter 
forelæggelsen. Agenturet fremsender denne 
udtalelse til Kommissionen sammen med 
oplysninger om mindretalssynspunkter i 
udvalget.

7. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når til 
enstemmig enighed om identifikationen, kan 
agenturet optage det pågældende stof i dets 
anbefalinger i henhold til artikel 55, stk. 3.
De berørte registranter gives forinden 
lejlighed til at udtale sig. Hvis 
medlemsstatsudvalget ikke når til enstemmig 
enighed, vedtager det en udtalelse inden for 
en periode på 30 dage efter forelæggelsen.
De berørte registranter gives inden 
udarbejdelsen af udtalelsen lejlighed til at 
udtale sig. Agenturet fremsender denne 
udtalelse til Kommissionen sammen med 
oplysninger om mindretalssynspunkter i 
udvalget og kommentarerne fra de berørte 
registranter samt i givet fald årsagerne til, 
at disses kommentarer ikke indgår i 
udtalelsen.

Begrundelse

Agenturets udtalelse afgives før den eventuelt efterfølgende komitologiprocedure og betyder 
derfor en belastning for de berørte registranter. Derfor er det nødvendigt inden udtalelsens 
udarbejdelse at give de berørte registranter ret til at blive hørt.

Ændringsforslag 209
Artikel 57, stk. 2

2. En godkendelse tildeles, hvis risikoen for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelsen af et stof som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII, styres på passende vis, i 
overensstemmelse med bilag I, punkt 6, og 
som dokumenteret i ansøgerens kemiske 
sikkerhedsrapport.

2. En godkendelse tildeles, hvis:

Kommissionen lader ikke følgende komme 
i betragtning:
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a) risici for menneskers sundhed og miljøet
som følge af emissioner af stoffet fra et 
anlæg, som er godkendt i henhold til 
Rådets direktiv 96/61/EF1

a) risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet ved anvendelsen af et stof som følge 
af de iboende egenskaber, der er
specificeret i bilag XIII, styres på passende 
vis i overensstemmelse med bilag I, punkt 
6, under hensyntagen til de anvisninger, 
der er givet i ansøgerens kemiske 
sikkerhedsrapport, og

b) risici for og via vandmiljøet som følge af 
udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående 
regulering, som omhandlet i artikel 11, stk. 
3, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF2 og lovgivning vedtaget i 
henhold til artikel 16 i samme direktiv 

b) alle nødvendige foranstaltninger er 
truffet for at mindske eksponeringen mest 
muligt, og at

c) risiciene for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr omfattet af Rådets direktiv 
90/385/EØF3, Rådets direktiv 93/42/EØF4

eller Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/79/EF5.

c) der enten ikke findes passende 
alternative stoffer eller teknologier, eller

d) at det påvises, at de 
samfundsøkonomiske fordele opvejer 
risiciene for menneskers sundhed eller 
miljøet som følge af anvendelse af stoffet.

1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
3 EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.
4 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.
5 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

Begrundelse

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.

Ændringsforslag 210
Artikel 57, stk. 3
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3. Hvis der ikke kan udstedes en 
godkendelse i henhold til stk. 2, kan der 
udstedes en godkendelse, hvis det påvises, 
at de samfundsøkonomiske fordele opvejer 
risiciene for menneskers sundhed eller 
miljøet som følge af anvendelse af stoffet, 
og hvis der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier. Afgørelse herom 
træffes efter at der er taget hensyn til alle 
af følgende elementer:

udgår

a) de risici, som anvendelsen af stoffet 
indebærer
b) de samfundsøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af en afvisning af 
godkendelse, som påvist af ansøgeren eller 
andre berørte parter
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
d) foreliggende oplysninger om eventuelle 
alternative stoffer eller teknologiers risici 
for sundhed eller miljø.

Begrundelse

It is appropriate to encourage the substitution of substances of very high concern specified in 
Annex XIII. These substances should only be authorised as an exception and under specific 
conditions. It is not sufficient for their use to be ‘adequately controlled’.

Ændringsforslag 211
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 er underlagt visse 
betingelser, herunder obligatorisk 
indsendelse af overvågnings- og 
substitutionsplaner. Godkendelser 
underlægges en tidsgrænse på en periode på
højst syv år, men kan fornys i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 58.

Begrundelse

Substitution and innovation should be encouraged. In addition, authorisations must be 
subject to time limits (a maximum of five years).
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Ændringsforslag 212
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 213
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. Det er derfor op 
til Kommissionen på baggrund af visse kriterier at beslutte, om godkendelsen skal udsættes 
under den fornyede vurdering. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag 214
Artikel 59, stk. 3

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

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

Ændringsforslag 215
Artikel 59, stk. 4, litra c
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(c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke anvendelser, 
der søges godkendelse til, og omfattende 
anvendelse af stoffet i præparater og/eller 
inkorporering af stoffet i artikler, hvis dette 
er relevant

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

Ændringsforslag 216
Artikel 60, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 217
Artikel 60, stk. 2

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

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

Ændringsforslag 218
Artikel 61, stk. 4, litra a og b

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

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

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

Ændringsforslag 219
Artikel 62

Godekendelsesindehavernes forpligtelser Oplysningsforpligtelser for 
godkendelsespligtige stoffer

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

Alle stoffer og præparater, som opfylder 
betingelserne i artikel 54, etiketteres og 
ledsages altid af et sikkerhedsdatablad.
Etiketten indeholder:

a) stoffets navn

b) oplysning om, at stoffet er optaget i bilag 
XIII, og 
c) enhver særlig anvendelse, som stoffet er 
godkendt til.

Begrundelse
Hazardous substances and preparations must be labelled so as to provide information to 
users.

Ændringsforslag 220
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, et præparat eller en artikel, for 
hvilket/hvilken der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre 
det/den 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.
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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 bestemmelse finder ikke 
anvendelse på fremstilling, markedsføring 
eller anvendelse af et stof til forskning på
laboratorieniveau eller som 
referencestandard.

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

Begrundelse

Bestemmelserne skal ikke kun gælde for stoffer alene, i et præparat eller i en artikel. Som det 
fremgår af gældende ret (direktiv 76/769/EØF), skal det også være muligt direkte at fastsætte 
regler for præparater og artikler. Med dette ændringsforslag skal det gøres klart, at der også
kan fastsættes regler for sådanne præparater og artikler uden hensyntagen til de enkelte 
stofbestanddele, men ud fra den samlede farlige virkning.

Ændringsforslag 221
Artikel 66, stk. 1

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 
begrænsningsprocessen.

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof, 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. Før udarbejdelsen af 
dossieret gives de berørte registranter 
lejlighed til at udtale sig. Hvis det af 
dossieret fremgår, at det er nødvendigt med 
en aktion på fællesskabsplan, ud over 
allerede eksisterende foranstaltninger, 
foreslår agenturet begrænsninger for at 
igangsætte begrænsningsprocessen.
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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 de 
berørte registranters udtalelser og 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.

Begrundelse

Med dossieret forberedes en begrænsningsforanstaltning, dvs. en belastning for de berørte 
registranter. Derfor er det nødvendigt at give de berørte registranter ret til at blive hørt, 
inden dossieret udarbejdes, og ved udarbejdelsen af dossieret at tage hensyn til de 
kommentarer, de berørte registranter har fremsat.

Ændringsforslag 222
Artikel 66, stk. 2, afsnit 1

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, et præparat eller 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.

Begrundelse

Bestemmelserne skal ikke kun gælde for stoffer alene, i et præparat eller i en artikel. Som det 
fremgår af gældende ret (direktiv 76/769/EØF), skal det også være muligt direkte at fastsætte 



PE 357.851v02-00 124/166 AD\580429DA.doc

DA

regler for præparater og artikler. Med dette ændringsforslag skal det gøres klart, at der 
også kan fastsættes regler for sådanne præparater og artikler uden hensyntagen til de enkelte 
stofbestanddele, men ud fra den samlede farlige virkning.

Ændringsforslag 223
Artikel 66, stk. 2 a (nyt)

2. 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

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 224
Artikel 69, stk. 1 a (nyt)

1a. Inden offentliggørelsen af udtalelsen 
giver agenturet de berørte registranter 
lejlighed til at udtale sig. 

Begrundelse

Udvalgenes udtalelser kommer eventuelt til at betyde en belastning for de berørte 
registranter. Derfor er det nødvendigt at give de berørte registranter mulighed for at udtale 
sig, således at deres kommentarer kan indgå i den efterfølgende komitologiprocedure.

Ændringsforslag 225
Artikel 69, stk. 2

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

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted, idet der 
tages fortrolighedshensyn i 
overensstemmelse med artikel 116.
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Begrundelse
Artikel 116 finder også anvendelse i dette tilfælde.

Ændringsforslag 226
Artikel 69, stk. 3

3. På anmodning udleverer agenturet alle 
dokumenter og dokumentation, som det har 
fået tilsendt, eller som det har gennemgået, 
til Kommissionen.

3. På anmodning udleverer agenturet alle 
dokumenter og dokumentation, som det har 
fået tilsendt, eller som det har gennemgået, 
til Kommissionen. Det fremsender endvidere 
berørte registranters kommentarer.

Ændringsforslag 227
Artikel 72, stk. 1, litra c, d, e og g

c) et udvalg for risikovurdering, som er 
ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og ethvert andet 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, der vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet

c) et udvalg for risikovurdering, som er 
ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om vurderinger, ansøgninger om 
godkendelser, forslag til begrænsninger og 
ethvert andet spørgsmål i forbindelse med 
denne forordning, der vedrører risici for
menneskers sundhed eller miljøet

d) et udvalg for samfundsøkonomisk analyse, 
som er ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og ethvert andet 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, herunder samfundsøkonomisk 
analyse af konsekvenserne af eventuelle 
lovgivningsinitiativer vedrørende stoffer

d) et udvalg for samfundsøkonomisk analyse, 
som er ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om vurderinger, ansøgninger om 
godkendelser, forslag til begrænsninger og 
ethvert andet spørgsmål i forbindelse med 
denne forordning, herunder 
samfundsøkonomisk analyse af 
konsekvenserne af eventuelle 
lovgivningsinitiativer vedrørende stoffer

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 eventuelle meningsforskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
udkast til afgørelser foreslået af agenturet 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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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 samt registrering af
vurderinger, foruden at det udarbejder 
vejledninger og foretager 
databasevedligeholdelse og 
informationssøgning

Begrundelse

Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 228
Artikel 73, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 229
Artikel 73, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit VI

Begrundelse
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Consistency with the SAGE proposal (strengthening the Agency’s role in the evaluation 
phase).

Ændringsforslag 230
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 og praktisk 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 for at hjælpe med at 
nå til en aftale om deling af omkostninger 
under afsnit III.

Begrundelse

This amendment creates an obligation for the Agency to create guidance to help industry in 
reaching agreement on sharing the costs of data.

Ændringsforslag 231
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; forbedring af 
mulighederne for at dele viden om bedste 
praksis inden for risikokommunikation.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 232
Artikel 73, stk. 4, litra f
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f) udvikling af en elektronisk procedure til 
udveksling af oplysninger

f) yde teknisk og videnskabelig vejledning 
og redskaber, herunder en øremærket help-
desk og et websted, til driften af denne 
forordning, specielt med det formål at 
hjælpe erhvervet og især små og 
mellemstore virksomheder (SMV'er) med 
udarbejdelsen af rapporter om kemisk 
sikkerhed,

Begrundelse

Erstatter den relevante del af ændringsforslag 74 i udkastet til betænkning. Der bør indførers 
særlige foranstaltninger for at støtte SMV'er.

Ændringsforslag 233
Artikel 73, stk. 4, litra g a (nyt)

ga) sammen med Kommissionen arbejde 
for, at der mellem EU og tredjelande sker 
en gensidig anerkendelse af resultaterne af 
de forsøg, der udføres som led i 
anvendelsen af og i overensstemmelse med 
denne forordning,

Begrundelse

Tilføjelse til ændringsforslag 74 i udkastet til betænkning. Med henblik på at gøre brug af 
alle tilgængelige oplysninger om kemikalier, herunder fra tredjelande, og dermed undgå
unødvendige forsøg, bør man fremme gensidig anerkendelse af forsøgsresultater.

Ændringsforslag 234
Artikel 74, litra d

d) strukturen for agenturets gebyrer. d) strukturen for agenturets gebyrer på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.

Begrundelse

Gebyrerne skal fastsættes efter kriterier, som sigter mod en retfærdig, gennemsigtig og især 
forholdsmæssig fordeling af udgifterne, da de udgør et vigtigt værktøj for finansieringen af 
Reach-systemet. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne 
i afsnit IX: Agenturet.

Ændringsforslag 235
Artikel 75, stk. 1
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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 4 repræsentanter 
udpeget af Kommissionen og 10 
medlemmer udpeget af Rådet i samråd med 
Europa-Parlamentet, hvoraf 4 i lige stor 
udstrækning vælges på grundlag af deres 
erfaringer fra sammenslutninger, der 
repræsenterer forbrugerne, industrien og 
SMV'er.

Begrundelse

Bestyrelsen bør omhyggeligt sammensættes på afbalanceret vis som krævet i Reach-forslagets 
betragtning 74. Alle institutioner skal høres, hvorfor der er indføjet en henvisning til samråd 
med Europa-Parlamentet, og på samme måde må det sikres, at bestyrelsen også består af 
faste medlemmer, som i lige stor udstrækning repræsenterer forbrugersammenslutninger, 
industrien (de store virksomheder) og SMV'er, dvs. alle involverede i den kemiske sektor.
Ændringsforslager er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit IX:
Agenturet

Ændringsforslag 236
Artikel 79, stk. 2, litra j a (nyt)

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

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag 237
Artikel 81, stk. 4, afsnit 4

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.
Også aktionærer kan deltage i møder som 
observatører.

Begrundelse
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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'er. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne 
i afsnit IX: Agenturet.

Ændringsforslag 238
Artikel 82, stk. 1, afsnit 4

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 kan 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'er. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne 
i afsnit IX: Agenturet.

Ændringsforslag 239
Artikel 83, stk. 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.

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.

Begrundelse

Eksperterne bør være videnskabeligt og politisk uafhængige. Der bør være en procedure for 
at identificere uafhængige eksperter. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit IX: Agenturet.

Ændringsforslag 240
Artikel 83, stk. 2 a (nyt)
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2a. Bestyrelsen udarbejder på forslag fra 
den administrerende direktør en liste, der 
straks offentliggøres, over de kompetente 
organer, som er udpeget af 
medlemsstaterne, og som enten individuelt 
eller som del af et netværk kan hjælpe 
agenturet med at udføre sine opgaver,
særlig dem, det har fået tillagt i henhold til 
afsnit VI. Agenturet kan betro disse 
organer visse opgaver, især arbejdet med at 
vurdere forslagene om forsøg, dossiererne 
og stofferne.

Begrundelse

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Ændringsforslag 241
Artikel 83, 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.

Levering af tjenester af de organer, der 
optræder på den i henhold til stk. 2a 
udarbejdede, offentlige liste, 
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 det 
pågældende organ, agenturet og den 
pågældende person eller, hvor dette er 
relevant, mellem agenturet og den 
pågældende persons arbejdsgiver.

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.

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

Begrundelse

It is appropriate to draw up a list of bodies appointed by the Member States to assist the 
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Agency in the performance of its tasks. See the amendment to Article 38.

Ændringsforslag 242
Artikel 85, stk. 1

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

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

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaver bør formandshvervet bestrides af en dommer.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit IX:
Agenturet.

Ændringsforslag 243
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 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. Et af medlemmerne skal 
være kvalificeret som dommer.

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaveområde bør et af dets medlemmer være kvalificeret 
som dommer.

Ændringsforslag 244
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.

Begrundelse

Alle agenturets afgørelser bør principielt kunne appelleres.
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Ændringsforslag 245
Artikel 109, litra b

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.

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 i mængder på over 100 kg pr. 
år pr. producent eller importør enten alene 
eller i et præparat i højere koncentration end 
de grænser for skadelige indvirkninger på
sundheden eller miljøet, der er fastsat i 
direktiv 1999/45/EF, hvilket medfører at 
præparatet klassificeres som farligt.

Begrundelse

Der må fastsættes en minimumsmængde, idet selv ganske små mængder ellers også vil skulle 
anmeldes. Der er ikke fastsat koncentrationsgrænser for de fysisk-kemiske virkninger i 
direktiv 1999/45/EF. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit X: Fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

Ændringsforslag 246
Artikel 114, stk. 1

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

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 247
Artikel 114, stk. 2

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

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 248
Artikel 114, stk. 3

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

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

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 249
Artikel 115 a (nyt)

Artikel 115a
Særlige bestemmelser om oplysninger til 
offentligheden:
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For at hjælpe forbrugerne med at opnå en 
sikker og bæredygtig anvendelse af stoffer 
og præparater gør producenterne 
oplysninger om risici tilgængelige ved 
hjælp af etiketter, der påføres hver enkelt 
enhed, der markedsføres med henblik på
salg til forbrugerne. Disse etiketter 
identificerer de risici, der er forbundet med 
stoffet, præparatet eller artiklen, og 
forudselige situationer med forkert 
anvendelse. Mærkningen suppleres 
desuden, hvor det er hensigtsmæssigt, med 
andre kommunikationskanaler såsom 
websteder, der giver mere detaljerede 
oplysninger om sikkerhed og anvendelse af 
stoffer eller præparater.

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

Begrundelse

The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Ændringsforslag 250
Artikel 116, stk. 1, indledning

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 251
Artikel 116, stk. 1
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1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger, medmindre 
producenten eller importøren har gjort det 
modsatte gældende, og der ikke er 
samfundsinteresser, der taler imod det:

Begrundelse

I enkelttilfælde skal det være muligt at klassificere visse informationer som fortrolige.

Ændringsforslag 252
Artikel 116, stk. 1, litra a

(a) stoffets handelsnavn/handelsnavne udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 253
Artikel 116, stk. 1, litra b

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 254
Artikel 116, stk. 1, litra c

(c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

(c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant, såfremt der er tale om et farligt 
stof, jf. direktiv 67/548/EØF, medmindre 
andre bestemmelser i bilag Ia i denne 
forordning eller artikel 15 i direktiv 
1999/45/EF finder anvendelse 
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Ændringsforslag 255
Artikel 116, stk. 1, litra i

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

udgår

Begrundelse

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

Ændringsforslag 256
Artikel 116, stk. 2, indledning

2. Følgende oplysninger anses for fortrolige, 
også selv om der ikke er afgivet en 
erklæring i henhold til artikel 115, stk. 2:

2. Følgende oplysninger anses for fortrolige:

Begrundelse

The information under points (b) and (c) of the Commission proposal must be ‘non-
confidential’ to enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried 
out, estimates to be made of the quantities distributed and potential exposures to be 
anticipated.

Ændringsforslag 257
Artikel 116, stk. 2, litra -a (nyt)

(-a) registrantens og andre 
anmeldelsespligtiges navn og adresse

Begrundelse

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

Ændringsforslag 258
Artikel 116, stk. 2, litra c
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c) den nøjagtige tonnagemængde af stoffet 
eller præparatet, som fremstilles eller 
markedsføres

udgår

Begrundelse

The information under points (b) and (c) of the Commission proposal must be ‘non-
confidential’ to enable the necessary studies on the spread of these substances to be carried 
out, estimates to be made of the quantities distributed and potential exposures to be 
anticipated.

Ændringsforslag 259
Artikel 116, stk. 3

3. Alle andre oplysninger er tilgængelige i 
henhold til artikel 115.

3. Alle andre oplysninger er tilgængelige i 
henhold til artikel 115, med undtagelse af de 
oplysninger, som skal behandles fortroligt i 
henhold til artikel 7, stk. 9, og de 
informationer, der er indhentet for visse 
arter af isolerede mellemprodukter (artikel 
47).

Begrundelse

Registreringsinformationerne om produkt- og procesorienteret forskning og udvikling skal 
ligeledes som obligatoriske fortrolige informationer sidestilles med informationerne i henhold 
til artikel 116, stk. 2, som ikke må gøres tilgængelige gennem afgørelser i enkelttilfælde.
Ligeledes skal mellemprodukter udelukkes fra offentliggørelse, for de er lette for 
konkurrenterne at identificere.

Ændringsforslag 260
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:
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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

For at undgå svigagtig anvendelse af oplysningerne skal det klart fremgå, at samarbejdet i 
artikel 117 kun vedrører nationale og internationale statslige institutioner. Ændringsforslaget 
er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit XI: Information.

Ændringsforslag 261
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 262
Artikel 122

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, i overensstemmelse med de 
retningslinjer, som udarbejdes af 
agenturet.

Begrundelse

For at sikre en ensartet håndhævelse af Reach skal agenturets stilling styrkes, så det kan 
forlange visse kontroller og aktiviteter af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 263
Artikel 122, afsnit 1 a (nyt)
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Agenturet modtager af medlemsstaterne 
tilladelse til at gennemføre kontrol og 
aktiviteter og fastsætter retningslinjer for at 
harmonisere kontrolsystemet og gøre det 
effektivt.

Begrundelse

Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter en harmoniseret gennemførelse af 
bestemmelserne i hele det indre marked og et effektivt kontrolsystem. Derfor bør agenturet 
kunne anmode medlemsstaterne om tilladelse til at gennemføre kontrol eller aktiviteter.
Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit XIII:
Håndhævelse.

Ændringsforslag 264
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. På grundlag af en række retningslinjer 
udarbejdet af agenturet fastsætter 
medlemsstaterne 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 og 
agenturet senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og giver den 
omgående besked om enhver ændring af 
dem.

Begrundelse

Hvis det udelukkende overlades til medlemsstaterne at fastsætte sanktionsbestemmelser, ville 
der opstå en række forskellige sanktionssystemer i EU. Kun hvis sanktionssystemerne og deres 
gennemførelse harmoniseres, vil det være muligt at nå målene med Reach. Ændringsforslaget 
er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit XIII: Håndhævelse.

Ændringsforslag 265
Artikel 125
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Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af et stof 
alene, i et præparat eller i en artikel, hvis det
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde og opfylder kravene i 
denne forordning, og, hvis det er relevant, 
fællesskabsretsakter vedtaget til 
gennemførelse af denne forordning.

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

Begrundelse

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Ændringsforslag 266
Artikel 126, stk. 1

1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund 
til at antage, at et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, selv om 
det opfylder kravene i denne forordning, kan 
den træffe passende foreløbige 
foranstaltninger. Medlemsstaten underretter 
omgående Kommissionen, agenturet og de 
øvrige medlemsstater herom, idet den 
begrunder sin afgørelse og fremsender de 
videnskabelige eller tekniske oplysninger, 
som de foreløbige foranstaltninger er baseret 
på.

1. Hvis en medlemsstat har berettiget grund
til at antage, at et stof alene, et præparat eller 
en artikel udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, selv om de opfylder 
kravene i denne forordning, kan den træffe 
passende foreløbige foranstaltninger.
Medlemsstaten underretter omgående 
Kommissionen, agenturet og de øvrige 
medlemsstater herom, idet den begrunder sin 
afgørelse og fremsender de videnskabelige 
eller tekniske oplysninger, som de foreløbige 
foranstaltninger er baseret på.

Begrundelse

The Regulation’s provisions should not apply only to substances, either alone or in 
preparations or articles. As under existing law (Directive 76/769/EEC) it must also be 
possible to regulate dangerous preparations and articles directly. This amendment serves to 
clarify that Article 125 applies to such cases too.

Ændringsforslag 267
Artikel 132 a (nyt)

Artikel 132a
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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.

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, og if not, to make the necessary adjustments.

Ændringsforslag 268
Artikel 134, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 269
Artikel 135
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Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves. Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves.
Direktiv 1999/45/EF ændres for at sikre, at 
forbrugerne får de nødvendige oplysninger 
til at træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at anvende stoffer og præparater på en 
sikker måde.

Begrundelse

The development of an appropriate and consistent communication system will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to use substances and 
preparations safely and effectively.

Ændringsforslag 270
Artikel 135 c (ny), overskrift

Ændring af direktiv 89/106/EØF

Ændringsforslag 271
Artikel 135 c (ny), stk. 1

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 272
Artikel 135 d (ny), overskrift

Ændring af direktiv 2000/53/EF

Ændringsforslag 273
Artikel 135 d (ny), stk. 1

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

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

Ændringsforslag 274
Bilag I, punkt 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 en 
mængde 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 (herunder 
affaldsfasen, uanset denne forordnings 
artikel 21, stk. 1, litra d)) 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.

Begrundelse

First Part: see amendment on Article 13.

Second Part: see amendment on Article 2, Paragraph 1 (e).

Ændringsforslag 275
Bilag I, punkt 0.6.
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0.6. Hovedelementet i eksponeringsafsnittet i 
den kemiske sikkerhedsrapport er 
beskrivelsen af producentens eller 
importørens eksponeringsscenarie(r) og de(t) 
eksponeringsscenarie(r), som han anbefaler 
gennemført med henblik på de(n) udpegede 
anvendelse(r). Eksponeringsscenarierne
indeholder en beskrivelse af de 
risikostyringsforanstaltninger, som 
producenten eller importøren har gennemført 
og anbefaler indført af downstream-brugere.
Hvis stoffet bringes på markedet, skal disse 
eksponeringsscenarier, herunder 
foranstaltninger til risikostyring, 
sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i 
overensstemmelse med bilag IA.

0.6. Hovedelementet i eksponeringsafsnittet i 
den kemiske sikkerhedsrapport er 
beskrivelsen af producentens eller 
importørens anvendelses- og 
eksponeringskategori(er) eller
eksponeringsscenarie(r) og de(n) 
anvendelses- og eksponeringskategori(er) 
eller de(t) eksponeringsscenarie(r), som han 
anbefaler gennemført med henblik på de(n) 
udpegede anvendelse(r). Anvendelses- og 
eksponeringskategorierne indeholder en 
generel beskrivelse af 
risikostyringsforanstaltningerne, mens
eksponeringsscenarierne indeholder en 
konkret detaljeret beskrivelse af de 
risikostyringsforanstaltninger, som 
producenten eller importøren har gennemført 
og anbefaler indført af downstream-brugere.
Hvis stoffet bringes på markedet, skal disse 
eksponeringsscenarier, herunder 
foranstaltninger til risikostyring, 
sammenfattes i sikkerhedsdatabladet i 
overensstemmelse med bilag IA.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Both should 
be permissible: a risk description of individual exposure scenarios with detailed description 
of conditions of use and risk management measures, and a general risk description for each 
relevant use and exposure category.

Ændringsforslag 276
Bilag I, punkt 0.7.

0.7. Den nødvendige detaljeringsgrad af 
beskrivelsen af eksponeringsscenariet 
varierer betydeligt fra sag til sag og afhænger 
af stoffets anvendelse og farlige egenskaber 
samt, hvilke oplysninger producenten eller 
importøren har til rådighed.
Eksponeringsscenarier kan beskrive 
hensigtsmæssige 
risikostyringsforanstaltninger til flere 
forskellige anvendelser af stoffet. Scenarier 
med engangseksponering kan således 
omfatte en lang række forskellige 
anvendelser.

0.7. Den detaljerede beskrivelse af 
eksponeringsscenariet varierer betydeligt fra 
sag til sag og afhænger af stoffets anvendelse 
og farlige egenskaber samt, hvilke 
oplysninger producenten eller importøren har 
til rådighed. Anvendelses- og 
eksponeringskategorier strukturerer og 
beskriver de generelle anvendelses- og 
eksponeringsbetingelser, der kan gælde for 
flere anvendelser.
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Begrundelse

exposure scenario, which constitutes a detailed description of the risk management measures 
and conditions of use, and use and exposure categories which cover a broad spectrum of uses 
or applications.

Ændringsforslag 277
Bilag I, punkt 0.8.

0.8. Under den kemiske sikkerhedsvurdering 
og udarbejdelse af kemiske 
sikkerhedsrapporter kan producenten eller 
importøren anvende en iterativ 
fremgangsmåde. Iterationen tager på den ene 
side hensyn til opstilling og revidering af 
eksponeringsscenariet (-scenarierne), 
hvorunder risikostyringsforanstaltninger kan 
formuleres, gennemføres eller anbefales, og 
på den anden side nødvendigheden af at 
generere nye oplysninger. Når det 
nødvendigt at generere yderligere 
oplysninger, er det for at få en nærmere 
karakterisering af risiciene gennem en 
mere finjusteret risikovurdering eller 
eksponeringsvurdering. På denne måde 
formidles passende oplysninger i 
sikkerhedsdatabladet ned gennem 
forsyningskæden.

0.8. Under den kemiske sikkerhedsvurdering 
og udarbejdelse af kemiske 
sikkerhedsrapporter kan producenten eller 
importøren anvende en iterativ 
fremgangsmåde. Iterationen tager på den ene 
side hensyn til opstilling og revidering af 
anvendelses- og eksponeringskategorierne 
eller eksponeringsscenariet (-scenarierne), 
hvorunder risikostyringsforanstaltninger kan 
formuleres, gennemføres eller anbefales, og 
på den anden side nødvendigheden af at 
generere nye oplysninger.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Ændringsforslag 278
Bilag I, punkt 0.12.
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0.12. Del A af den kemiske 
sikkerhedsrapport skal indeholde en 
erklæring om, at producenten eller 
importøren har gennemført de 
risikostyringsforanstaltninger, der beskrives i 
de relevante eksponeringsscenarier med 
henblik på producentens eller importørens 
egne anvendelser, og at 
eksponeringsscenarierne for de udpegede 
anvendelser er meddelt i 
sikkerhedsdatabladet til alle kendte brugere 
længere nede i forsyningskæden.

0.12. Del A af den kemiske 
sikkerhedsrapport skal indeholde en 
erklæring om, at producenten eller 
importøren har gennemført de 
risikostyringsforanstaltninger, der beskrives i 
de relevante anvendelses- og 
eksponeringskategorier eller
eksponeringsscenarier med henblik på
producentens eller importørens egne 
anvendelser, og at anvendelses- og 
eksponeringskategorierne for de udpegede 
anvendelser er meddelt i 
sikkerhedsdatabladet til alle kendte brugere 
længere nede i forsyningskæden.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In the 
substance safety report, reference should in principle be made to the use and exposure 
categories. In the safety data sheet, only the use and exposure categories should be stated.

Ændringsforslag 279
Bilag I, punkt 1.4.1.



PE 357.851v02-00 148/166 AD\580429DA.doc

DA

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 
nuleffektniveauer, som afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. Hvis 
eksponeringsscenarierne berettiger det, kan 
en enkelt Dnel-værdi være tilstrækkelig.
Når de foreliggende data og 
eksponeringsscenariet (-scenarierne) i punkt 
5 i den kemiske sikkerhedsrapport tages i 
betragtning, kan det dog være nødvendigt at 
beregne forskellige DNEL-værdier for hver 
relevant befolkningsgruppe (f.eks. 
arbejdstagere, forbrugere og personer udsat 
for indirekte eksponering via miljøet) og 
eventuelt også for visse 
befolkningsundergrupper (f.eks. børn, 
gravide kvinder), samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der gives en komplet
begrundelse bl.a. for valget af anvendte data, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 
varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som Dnel-værdien skal gælde for.
Forventes flere end én eksponeringsvej at 
gøre sig gældende, bestemmes en Dnel-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
bestemmelse af Dnel-værdien tages bl.a. 
følgende faktorer i betragtning:

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes afledte 
nuleffektniveauer for hver enkelt relevant 
anvendelses- og eksponeringskategori, som 
afspejler eksponeringens tilsigtede vej(e), 
varighed og hyppighed. Når anvendelses- og 
eksponeringskategorierne eller de 
foreliggende data og eksponeringsscenariet (-
scenarierne) i punkt 5 i den kemiske 
sikkerhedsrapport tages i betragtning, kan 
det dog være nødvendigt at beregne 
forskellige DNEL-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, 
forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og eventuelt også
for visse befolkningsundergrupper (f.eks. 
børn, gravide kvinder), samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der gives en begrundelse 
bl.a. for valget af anvendte data, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 
varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som Dnel-værdien skal gælde for.
Foreligger der flere end én eksponeringsvej, 
bestemmes en Dnel-værdi for hver 
eksponeringsvej. Ved bestemmelse af Dnel-
værdien tages bl.a. følgende faktorer i 
betragtning:

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. It needs to be 
made clear that a DNEL must be established for each intended use and exposure category, 
irrespective of likelihood.

Ændringsforslag 280
Bilag I, punkt 3.3.1.
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3.3.1. På grundlag af de foreliggende data 
beregnes Pnec for hvert delmiljø. Pnec-
værdien kan beregnes ved at anvende en 
passende beregningsfaktor på de 
effektværdier (f.eks. LC50 eller NOEC), der 
er afledt af forsøg med organismer.
Beregningsfaktoren angiver forskellen 
mellem effektværdier fra laboratorieforsøg 
for et begrænset antal arter og Pnec for 
delmiljøet.

3.3.1. På grundlag af de foreliggende data 
beregnes Pnec for hver relevant anvendelses- 
og eksponeringskategori for hvert delmiljø.
Pnec-værdien kan beregnes ved at anvende 
en passende beregningsfaktor på de 
effektværdier (f.eks. LC50 eller NOEC), der 
er afledt af forsøg med organismer.
Beregningsfaktoren angiver forskellen 
mellem effektværdier fra laboratorieforsøg 
for et begrænset antal arter og Pnec for 
delmiljøet.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories.

Ændringsforslag 281
Bilag I, punkt 4.2

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 en 
mængde på 1 ton eller derover pr. år, samt 
de forventede eksponeringsveje for 
mennesker og miljø.

Begrundelse

See amendment to Article 13.

Ændringsforslag 282
Bilag I, punkt 5.1.

5.1. Trin 1: Opstilling af 
eksponeringsscenarier

5.1. Trin 1: Fastsættelse af anvendelses- og 
eksponeringskategorier eller
eksponeringsscenarier
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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 fastsættes anvendelses- og 
eksponeringskategorier eller
eksponeringsscenarier for produktion i 
Fællesskabet, for producentens og 
importørens egen anvendelse samt for alle 
udpegede anvendelser. I anvendelses- og 
eksponeringskategorierne beskrives de 
generelle anvendelsesbetingelser, 
foranstaltninger og anvisninger til 
beskyttelse af mennersker og miljø, der er 
passende med henblik på overholdelse af de 
fastsatte Dnel- og Pnec-værdier. Et 
eksponeringsscenario er de specifikke
betingelser, der beskriver, hvordan stoffet 
fremstilles og anvendes gennem sin 
livscyklus, og hvordan producenten eller 
importøren kontrollerer eller anbefaler 
downstream-brugere at kontrollere 
eksponeringen ved hjælp af konkrete 
foranstaltninger til beskyttelse af mennesker 
og miljø. Det opstillede eksponeringsscenario 
skal beskrives under det pågældende punkt i 
den kemiske sikkerhedsrapport. Specielt skal 
eksponeringsscenariet, når det er relevant, 
indeholde en beskrivelse af:

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. In principle 
only use and exposure categories should be established. The general measures for the 
protection of humans and the environment for these categories should be set out and 
communicated to customers in the safety data sheet. Exposure scenarios set out specific 
conditions of use and measures. (Translator’s note: Last sentence of justification refers to 
Amendment 829, not applicable to EN).

Ændringsforslag 283
Bilag I, punkt 5.1.2.

5.1.2. Når vurderingen skal indgå i en 
ansøgning om godkendelse til en nærmere 
bestemt anvendelse, behøves kun 
eksponeringsscenarier for de pågældende 
anvendelser og de efterfølgende stadier i 
livscyklusen.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 284
Bilag I, punkt 5.2.

5.2. Trin 2: Eksponeringsestimering 5.2. Trin 2: Fastsættelse eller estimering af 
eksponeringen

5.2.1. Eksponeringen estimeres for hvert 
opstillet eksponeringsscenario og beskrives 
under det pågældende punkt i den kemiske 
sikkerhedsrapport og sammenfattes, når det 
er nødvendigt og foreskrevet i artikel 29, i 
et bilag til sikkerhedsdatabladet.
Eksponeringsestimeringen består af tre 
elementer: (1) emissionsestimering; (2) 
kemisk skæbne og forløb; og (3) estimering 
af eksponeringsniveauer.

5.2.1. Eksponeringen fastsættes eller
estimeres for hver anvendelses- og 
eksponeringskategori eller hvert opstillet 
eksponeringsscenario og beskrives under det 
pågældende punkt i den kemiske 
sikkerhedsrapport. Fastsættelsen eller 
estimeringen af eksponeringen består af tre 
elementer: (1) fastsættelse eller estimering 
af eksponeringen; (2) kemisk skæbne og 
forløb; og (3) fastsættelse eller estimering af 
eksponeringsniveauer.

Begrundelse

The specific establishment of exposures / emissions should be included and should take 
precedence over estimates. Exposure estimation models should only be used where no 
concrete measurement data are available (reality takes precedence over uncertain model 
observations).

Ændringsforslag 285
Bilag I, punkt 5.2.2. og 5.2.4.

5.2.2. I emissionsestimeringen medtages 
emissionerne i alle relevante dele af stoffets 
livscyklus under forudsætning af, at de i 
eksponeringsscenariet beskrevne 
risikostyringsforanstaltninger er indført.

5.2.2. Ved fastsættelsen eller estimeringen 
af emissionerne medtages emissionerne i alle 
relevante dele af stoffets livscyklus under 
forudsætning af, at de i anvendelses- og 
eksponeringskategorierne eller i
eksponeringsscenariet beskrevne 
risikostyringsforanstaltninger er indført.



PE 357.851v02-00 152/166 AD\580429DA.doc

DA

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 fastsættelse eller
estimering af eksponeringsniveauet for alle 
befolkningsgrupper (arbejdstagere, 
forbrugere og personer, der kan forventes 
udsat indirekte gennem miljøet) og 
delmiljøer, for hvilke eksponeringen for 
stoffet er påregnet på grundlag af de 
identificerede anvendelser og kan forventes 
ved brug efter hensigten. 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:

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Ændringsforslag 286
Bilag I, punkt 5.2.4., led 8 og 9

- de sandsynlige eksponeringsveje og 
potentialet for optagelse i mennesker,

- eksponeringsveje og potentialet for 
optagelse i mennesker,

- de sandsynlige veje til miljøet samt 
fordeling og nedbrydning og/eller 
omdannelse i miljøet (se også punkt 3, trin 
1).

- veje til miljøet samt fordeling og 
nedbrydning og/eller omdannelse i miljøet (se 
også punkt 3, trin 1).

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Ændringsforslag 287
Bilag I, punkt 5.2.5.
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5.2.5. Når der foreligger korrekt målte 
repræsentative eksponeringsdata, skal der 
lægges særlig vægt på dem ved 
eksponeringsestimeringen. Til estimering af 
eksponeringsniveau kan anvendes passende 
modeller. Relevante overvågningsdata for 
stoffer med analogt anvendelses- og 
eksponeringsmønster eller analoge 
egenskaber kan ligeledes tages i betragtning.

5.2.5. Når der foreligger korrekt målte 
repræsentative eksponeringsdata, skal der 
gives dem forrang ved 
eksponeringsestimeringen. Til estimering af 
eksponeringsniveau kan anvendes passende 
modeller. Relevante overvågningsdata for 
stoffer med analogt anvendelses- og 
eksponeringsmønster eller analoge 
egenskaber skal ligeledes tages i betragtning.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Where 
concrete figures for exposures or emissions are available, they should be used and given clear 
precedence over estimations. Estimations (derived from models) should only be used when no 
concrete measurement data are available.

Ændringsforslag 288
Bilag I, punkt 6.1. og 6.2.

6.1. For hvert eksponeringsscenario 
foretages en risikokarakterisering, som 
beskrives i det pågældende punkt i den 
kemiske sikkerhedsrapport.

6.1. For hver anvendelses- og 
eksponeringskategori og hvert 
eksponeringsscenario foretages en 
risikokarakterisering, som beskrives i det 
pågældende punkt i den kemiske 
sikkerhedsrapport.

6.2. Risikokarakteriseringen skal omfatte de 
befolkningsgrupper (der eksponeres som 
arbejdstagere, forbrugere eller indirekte 
gennem miljøet og, når det er relevant, en 
kombination deraf) og delmiljøer, for hvilke 
eksponeringen for stoffet er kendt eller 
rimeligt forudsigelig, og skal forudsætte, at 
de risikostyringsforanstaltninger, der er 
beskrevet i eksponeringsscenarierne i 
foregående afsnit, er gennemført. Derudover 
skal den samlede miljørisiko, som stoffet 
repræsenterer, opgøres ved at samle 
resultaterne for alle relevante delmiljøer og 
alle relevante kilder til emission af stoffet.

6.2. Risikokarakteriseringen skal omfatte de 
befolkningsgrupper (der eksponeres som 
arbejdstagere, forbrugere eller indirekte 
gennem miljøet og, når det er relevant, en 
kombination deraf) og delmiljøer, for hvilke 
eksponeringen for stoffet er påregnet på
grundlag af de identificerede anvendelser 
og kan forventes ved brug efter hensigten, 
og skal forudsætte, at de 
risikostyringsforanstaltninger, der er 
beskrevet i eksponeringsscenarierne i 
foregående afsnit, er gennemført. Derudover 
skal den samlede miljørisiko, som stoffet 
repræsenterer, opgøres ved at samle 
resultaterne for alle relevante delmiljøer og 
alle relevante kilder til emission af stoffet.

Begrundelse
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Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Ændringsforslag 289
Bilag I, punkt 6.4., indledning og led 1

6.4. For ethvert eksponeringsscenario kan 
eksponeringen af mennesker og miljø anses 
for tilstrækkelig kontrolleret, når:

6.4. For hver anvendelses- og 
eksponeringskategori og ethvert 
eksponeringsscenario kan eksponeringen af 
mennesker og miljø anses for tilstrækkelig 
kontrolleret, når:

- de i punkt 6.2 beregnede 
eksponeringsniveauer ikke overskrider de 
pågældende Dnel- eller Pnec-værdier, som er 
bestemt i henholdsvis punkt 1 og 3, og

- de i punkt 6.2 fastsatte eller beregnede 
eksponeringsniveauer ikke overskrider de 
pågældende Dnel- eller Pnec-værdier, som er 
bestemt i henholdsvis punkt 1 og 3, og

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the identified use supported by the manufacturer or downstream user, given 
proper use.

Ændringsforslag 290
Bilag I, punkt 6.5., afsnit 1

6.5. For de virkninger på mennesker og 
delmiljøer, for hvilke der ikke har kunnet 
bestemmes en Dnel- eller Pnec-værdi, 
vurderes det kvalitativt, med hvilken 
sandsynlighed virkningerne kan undgås, når 
eksponeringsscenariet realiseres.

6.5. For de virkninger på mennesker og 
delmiljøer, for hvilke der ikke har kunnet 
bestemmes en Dnel- eller Pnec-værdi, 
vurderes det kvalitativt, med hvilken 
sandsynlighed virkningerne kan undgås, når 
risikostyringsforanstaltningerne 
gennemføres.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. Furthermore 
the risk characterisation should relate only to actually intended exposures which are likely on 
the basis of the use stated and supported by the manufacturer or downstream user, on the 
assumption of proper use.

Ændringsforslag 291
Bilag I, punkt 7, 5.1., overskrift
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5.1. [Titel på eksponeringsscenario 1] 5.1. [Titel på anvendelses- og 
eksponeringskategori eller
eksponeringsscenario 1]

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories..

This amendment also affects the titles of sub-points 5.2.1., 8.2., 8.3.1,. 6.1 and 6.2 .

Ændringsforslag 292
Bilag Ia, punkt 1.2.

Anvendelserne af stoffet eller præparatet 
anføres i det omfang, de kendes. Er der 
mange mulige anvendelse, anføres kun de 
vigtigste eller almindeligste anvendelser.
Dette skal bestå i en kortfattet beskrivelse 
af stoffets faktiske funktion, f.eks. 
flammehæmmende middel, antioxidant 
osv.

De påregnede anvendelser af stoffet eller 
præparatet anføres i overensstemmelse med 
stoffets eller præparatets anvendelses- og 
eksponeringskategorier (udpegede 
anvendelser). Desuden kan visse 
anvendelser anføres.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, 
skal sikkerhedsdatabladet indeholde 
oplysninger om alle de udpegede 
anvendelser, der er relevante for modtageren 
af sikkerhedsdatabladet. Disse oplysninger 
skal være i overensstemmelse med de 
udpegede anvendelser og 
eksponeringsscenarier, der er angivet i 
bilaget til sikkerhedsdatabladet.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport 
for et stof eller for visse bestanddele i et 
præparat, skal sikkerhedsdatabladet 
indeholde oplysninger om alle de udpegede 
anvendelser, der er relevante for modtageren 
af sikkerhedsdatabladet. Disse oplysninger 
skal være i overensstemmelse med de 
udpegede anvendelser, der er angivet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. The 
indication in the safety data report of all relevant use and exposure categories is mandatory, 
whereas the additional indication of specific uses is optional. It is important to note that with 
a view to the consistency of the safety data sheet, further adjustments are required.

Ændringsforslag 293
Bilag Ia, punkt 3
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Oplysningerne skal give modtageren 
mulighed for hurtigt at finde ud af, hvilke 
farer der er forbundet med det pågældende 
stof eller præparat. De farer, der er knyttet 
til selve præparatet, anføres i punkt 3.

Oplysningerne skal give modtageren 
mulighed for hurtigt at finde ud af, hvilke 
farer der er forbundet med det pågældende 
præparats bestanddele, som er relevante for 
risikovurdering og risikoforanstaltninger.
Relevante er sådanne bestanddele, for 
hvilke der - afhængigt af anvendelses- og 
eksponeringskategorierne - skal træffes 
specifikke foranstaltninger for de enkelte 
stoffer. De farer, der er knyttet til selve 
præparatet, anføres i punkt 3.

Begrundelse

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Ændringsforslag 294
Bilag Ia, punkt 3.2, indledning

3.2. For et præparat, der er klassificeret som 
farligt efter direktiv 1999/45/EF, skal 
følgende stoffer angives tillige med deres 
koncentration eller koncentrationsområde:

3.2. For et præparat, der er klassificeret som 
farligt efter direktiv 1999/45/EF, skal de 
relevante stoffer angives tillige med deres 
koncentration eller koncentrationsområde:

Begrundelse

In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Ændringsforslag 295
Bilag Ia, punkt 3.3, indledning

3.3. For præparater, der ikke er klassificeret 
som farlige efter direktiv 1999/45/EF, skal 
følgende stoffer angives tillige med deres 
koncentration eller koncentrationsområde, 
når det enkelte stof findes i en koncentration 
≥ 1 % w/w for ikke-gasformige præparater 
og ≥ 0,2 % v/v for gasformige præparater:

3.3. For præparater, der ikke er klassificeret 
som farlige efter direktiv 1999/45/EF, skal de 
relevante stoffer angives tillige med deres 
koncentration eller koncentrationsområde, 
når det enkelte stof findes i en koncentration 
≥ 1 % w/w for ikke-gasformige præparater 
og ≥ 0,2 % v/v for gasformige præparater:

Begrundelse
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In order for preparations to be used safely, it is not necessary for all components to be 
disclosed. Only those components for which specific measures have to be taken need to be 
indicated. Many safety measures, e.g. those for corrosive or inflammable preparations (such 
as the wearing of protective goggles, or fire protection measures) are not determined on a 
substance-specific basis.

Ændringsforslag 296
Bilag Ia, punkt 8.1.

Angiv de konkrete kontrolværdier, der 
aktuelt finder anvendelse, herunder 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering og/eller biologiske 
grænseværdier. Der anføres værdier for den 
medlemsstat, hvor stoffet eller præparatet 
bringes på markedet. Der gives oplysninger 
om aktuelt anbefalede 
overvågningsmetoder.

Angiv de konkrete kontrolværdier, der 
aktuelt finder anvendelse, herunder 
grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering og/eller biologiske 
grænseværdier.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, 
skal relevante Dnel- og Pnec-værdier for 
stoffet anføres for de eksponeringsscenarier, 
der er angivet i bilaget til 
sikkerhedsdatabladet.

Når der kræves en kemisk sikkerhedsrapport, 
skal Dnel- og Pnec-værdier for stoffet og for 
de relevante stoffer i et præparat anføres for
de pågældende anvendelses- og 
eksponeringskategorier.

For præparater er det nyttigt angive 
værdier for de bestanddele, som skal være 
opført på sikkerhedsdatabladet i henhold til 
punkt 3.

Af hensyn til beskyttelsen af mennesker og 
miljø og navnlig forbrugerbeskyttelsen skal 
der desuden meddeles produktrelaterede 
grænseværdier for stoffer i præparater og 
stoffer i artikler, hvis dette er relevant.

Begrundelse

Amendment following on from the introduction of use and exposure categories. For all 
relevant use and exposure categories, the safety data sheet must also indicate the appropriate 
DNEL and PNEC values. If no DNEL or PNEC values have been derived, existing limit 
values should be given. It is important to note that, with a view to the consistency of the safety 
data sheet, further adjustments are required.

Ændringsforslag

Ændringsforslag 297
Bilag II, yderligere stoffer / grupper

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

265-995-8 Cellulose 65996-61-4

Begrundelse

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

Ændringsforslag 298
Bilag II, tilføjelser (nye)

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

Sjældne gasser kan ikke være omfattet af bilag III, punkt 8, da de ikke betragtes som farlige i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og da de allerede er reguleret ved de gældende 
transportbestemmelser (ADR).

Metan bør indføjes i bilag II, da det er hovedbestanddelen i naturgas, som allerede er 
omfattet af forordningens bilag III.

Ændringsforslag 299
Bilag II, tilføjelse (ny)

265-995-8      Cellulosemasse  
65996-61-4
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Begrundelse
Bilag II indeholder allerede mange naturligt forekommende stoffer, herunder 
flerkomponentstoffer.
Cellulose og stivelse består af samme monosaccharid, glucose. Glucose og stivelse er allerede 
opført i bilag II. Derfor bør cellulosemasse også opføres på listen i bilag II. Naturlig 
polysaccharidcellulose er hovedbestanddelen i højere plantecellevægge og den mest udbredte 
organiske blanding på jorden. Ca. 50 % af alle biomassematerialer er cellulose. Cellulose er 
ikke klassificeret som farligt for menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag 300
Bilag II, tilføjelse (ny)

231-096-4      Jern                  7439-89-6

Begrundelse

Der er ingen tegn på, at jern udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Eftersom jern fremstilles i store mængder, ville det sandsynligvis blive gjort til genstand for 
omfattende forsøg inden for Reach-systemets rammer, hvilket ville indebære anvendelse af et 
stort antal forsøgsdyr.Omkostningerne til testning og registrering af jern ville langt overgå de 
potentielle fordele.

Ændringsforslag 301
Bilag III, punkt 8

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 302
Bilag III, punkt 8



PE 357.851v02-00 160/166 AD\580429DA.doc

DA

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

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, herunder botanisk 
afledte stoffer som omhandlet i artikel 3.

Begrundelse

Organic og inorganic substances should be treated equally in the registration process.
Potential risk arising from minerals, ores or other natural substances can be addressed with 
other Community-legislation or at other stages of REACH.

Ændringsforslag 303
Bilag III, punkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, koksovnsgas, højovnsgas, 
oxygenovnsgas, råolie, kul, koks.

Begrundelse

Procesgasser fremstilles og anvendes i lukkede systemer. Koks er et produkt, der 
fremkommer ved at afgasse kul. I denne proces ekstraheres benzen, toluen, xylen, tjære og 
andre materialer fra kul, hvorfor koks har færre iboende farlige egenskaber. De 
specificerede gasser fremstilles som biprodukter i koksovne og integrerede stålværk. De 
anvendes, ligesom naturgas, olie og kul, til at fremstille energi og varme.

Ændringsforslag 304
Bilag III, punkt 9

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

Begrundelse

The process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipeline 
and the gases are never encountered by the general public.

Coke is a product arising from the degasification of coal. Thanks to the removal of other 
substances, coke holds fewer inherent risks and should therefore be exempted from the 
registration requirement.

The specified gases are used for energy and heat production, and should therefore – like 
natural energy sources – be exempted from the registration requirement.
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Ændringsforslag 305
Bilag III, punkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, flydende gas (LPG), råolie, kul.

Begrundelse

LPG bør indføjes i bilag III til Reach-forordningen i betragtning af dets naturlige oprindelse, 
dets ligheder med andre naturlige produkter, der er opført i bilag III, og dets kendte 
indvirkninger på sikkerheden, sundheden og miljøet.

Ændringsforslag 306
Bilag III, punkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, råolie, kul og koks.

Begrundelse

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul, hvorfor koks har færre iboende 
farlige egenskaber og derfor bør undtages fra registrering.

Ændringsforslag 307
Bilag III, punkt 9 a (nyt)

9a. Urenheder, medmindre de importeres 
eller markedsføres separat.

Begrundelse

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.
Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul, hvorfor koks har færre iboende 
farlige egenskaber og derfor bør undtages fra registrering.

Ændringsforslag 308
Bilag III, punkt 9 b (nyt)
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9b. Homogene og heterogene legeringer.

Begrundelse

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul, hvorfor koks har færre iboende 
farlige egenskaber og derfor bør undtages fra registrering.

Ændringsforslag 309
Bilag III, punkt 9 c (nyt)

9c. Tilsigtede blandinger fremstillet ved 
blanding eller sammenstikning af 
ingredienser. Bestanddele i sådanne 
tilsigtede blandinger anmeldes separat. Når 
der forekommer kemiske interaktioner 
mellem bestanddele, der er et resultat af 
den definerede anvendelse og ikke 
forstærker produktets tekniske karakter, 
betragtes sådanne interaktioner imidlertid
som biprodukter og anmeldes ikke.

Begrundelse

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
EINECS reporting criteria.

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul, hvorfor koks har færre iboende 
farlige egenskaber og derfor bør undtages fra registrering.

Ændringsforslag 310
Bilag III, punkt 9 d (nyt)

9d. Uorganiske katalysatorer.

Begrundelse

All naturally occurring substances even if covered by Directive 67/548 should be exempted as 
those substances do not constitute a priority, because their inclusion would drastically 
increase the number of substances subject to registration. They were also exempted from the 
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EINECS reporting criteria.

Koks er et produkt, der fremkommer ved at afgasse kul, hvorfor koks har færre iboende 
farlige egenskaber og derfor bør undtages fra registrering.

Ændringsforslag 311
Bilag III a (nyt)

Fortegnelse over potentielle PBT- og vPvB-
stoffer

For følgende indfasningsstoffer indsendes 
der registrering tre år efter ikrafttrædelsen:

[udfyldes senere]

Begrundelse

Dette bilag skaber retssikkerhed med hensyn til, hvilke PBT- og vPvB-stoffer der skal 
registreres på et tidligt tidspunkt. Bilaget er nødvendigt, fordi registranterne ellers kan 
overtræde forordningens bestemmelser ved ikke at overholde fristen for registrering. Dette 
kunne ske, hvis de på et senere tidspunkt, efter at have genereret oplysninger, finder ud af, at 
deres stof er et PBT- eller vPvB-stof. (Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslag 
20 til artikel 21, stk. 1, litra c)).

Ændringsforslag 312
Bilag III b (nyt)

Yderligere kriterier for screening af stoffer 
mellem 1 og 10 tons og mellem 10 og 100 
tons

Begrundelse

Follows amendment on Article 43 aa 5 (new). This annex should be completed by the 
Commission later after proposals by the Agency.

Ændringsforslag 313
Bilag IV, vejledende bemærkninger
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I bilag IV-IX specificeres det, hvilke 
oplysninger der skal forelægges med henblik 
på registrering og vurdering efter artikel 9, 
11, 12, 39, 40 og 44. For den laveste 
mængde gælder standardkravene i bilag V, 
og for hvert efterfølgende mængdeniveau 
udvides kravene som anført i det 
tilsvarende bilag. De nøjagtige krav ved de 
enkelte registreringer er forskellige, alt 
efter mængde, anvendelse og eksponering. 
Bilagene skal således betragtes som en 
helhed og i sammenhæng med overordnede 
krav om registrering, vurdering og
diligenspligt.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 314
Bilag IV, trin 1
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Registranten skal indsamle alle foreliggende 
testdata for det stof, der skal registreres.
Registreringsansøgninger skal så vidt muligt
indgives af konsortier i henhold til artikel 10 
eller 17. Derved kan testdata deles, så
unødvendige test undgås og omkostningerne 
mindskes. Registranten skal desuden 
indsamle alle andre foreliggende oplysninger 
om stoffet. Disse bør omfatte alternative data 
(f.eks. fra (Q)SAR, analogisering fra andre 
stoffer, in vitro-undersøgelser, 
epidemiologiske data), som kan medvirke til 
at fastslå, om stoffet har farlige egenskaber 
eller ikke, og som i visse tilfælde kan erstatte 
resultaterne af dyreforsøg. Derudover
indsamles der oplysninger om eksponering, 
anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger i henhold til 
artikel 9 og bilag V. Ved at behandle alle 
disse oplysninger under ét vil registranten 
kunne fastslå, om der er behov for at 
generere yderligere oplysninger.

Registranten skal indsamle alle foreliggende 
oplysninger, der er relevante for hans 
risikovurdering, for det stof, der skal 
registreres. Registreringsansøgninger skal så
vidt muligt indgives af konsortier i henhold 
til artikel 10 eller 17. Derved kan testdata 
deles, så unødvendige test undgås og 
omkostningerne mindskes. Inden det 
fastlægges, hvilke data der er nødvendige 
af hensyn til risikovurderingen, fastlægges 
eller bestemmes de relevante oplysninger 
med hensyn til de angivne anvendelser og 
de eksisterende og anbefalede 
risikostyringsforanstaltninger. Registranten 
skal indsamle alle andre foreliggende 
oplysninger om stoffet for de angivne 
anvendelser under hensyntagen til de 
eksisterende og anbefalede 
risikostyringsforanstaltninger. Disse bør 
omfatte alternative data (f.eks. fra (Q)SAR, 
analogisering fra andre stoffer, in vitro-
undersøgelser, epidemiologiske data), som 
kan medvirke til at fastslå, om stoffet har 
farlige egenskaber eller ikke, og som i visse 
tilfælde kan erstatte resultaterne af 
dyreforsøg. Ved at behandle alle disse 
oplysninger under ét skal registranten fastslå, 
om der er behov for at generere yderligere 
oplysninger.

Begrundelse

Clarification in the interest of SMEs. The wording about ‘identified uses’ follows on purely 
and simply from the indication of use and exposure categories. This is of particular 
importance to SMEs, since it serves to simplify the use of the system and preserve industrial 
and business secrets.

Ændringsforslag 315
Bilag IV, trin 2
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Registranten skal fastlægge, hvilke 
oplysninger der er nødvendige til 
registreringen. Først fastslås det, hvilket 
eller hvilke relevante bilag der skal 
overholdes i henhold til mængden. I 
bilagene specificeres det, hvilke 
standardoplysninger der er obligatoriske, 
men der skal også tages højde for bilag IX, 
som giver mulighed for afvigelse fra 
standardmetoden, når det kan begrundes.
På dette stadium skal især oplysningerne om 
eksponering, anvendelse og 
risikostyringsforanstaltninger lægges til 
grund for vurderingen af 
informationsbehovet for stoffet.

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

Begrundelse

Clarification in the interest of SMEs. The wording ‘identified uses’ includes by definition the 
information on use and exposure categories.

Ændringsforslag 316
Bilag IV, trin 4

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

I nogle tilfælde er der ikke brug for at 
generere nye oplysninger. Men når der er 
behov for at udfylde mangler i oplysningerne, 
skal der genereres nye oplysninger (bilag V,
VI og IXa). Nye test i hvirveldyr må kun 
foretages eller foreslås som en sidste udvej, 
når alle øvrige datakilder er udtømt. 
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I nogle tilfælde kan reglerne i bilag V-IX 
gøre det nødvendigt at udføre visse tests 
tidligere end angivet i standardkravene 
eller ud over, hvad standardkravene 
foreskriver.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 317
Bilag IV, trin 5
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Vejledning i sikker anvendelse vedrørende: udgår

Disse oplysninger skal være i 
overensstemmelse med oplysningerne i 
sikkerhedsdatabladet, når et sådant kræves 
i henhold til artikel 29.

5.1. Førstehjælpsforanstaltninger 
(sikkerhedsdatablad punkt 4)

5.2. Brandbekæmpelse (sikkerhedsdatablad 
punkt 5)

5.3. Forholdsregler ved udslip 
(sikkerhedsdatablad punkt 6)
5.4. Håndtering og opbevaring 
(sikkerhedsdatablad punkt 7)

5.5. Transportoplysninger 
(sikkerhedsdatablad punkt 14)
Når der ikke kræves en kemisk 
sikkerhedsrapport, skal der gives følgende 
supplerende oplysninger.

5.6. Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler (sikkerhedsdatablad punkt 8)

5.7. Stabilitet og reaktivitet 
(sikkerhedsdatablad punkt 10)

5.8. Bortskaffelse
5.8.1 Bortskaffelse (sikkerhedsdatablad 
punkt 13)

5.8.2 Oplysninger om genanvendelse og 
bortskaffelsesmetoder for industri
5.8.3 Oplysninger om genanvendelse og 
bortskaffelsesmetoder for publikum

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI should be generated.

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.
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Ændringsforslag 318
Bilag IV, punkt 5 a (nyt)

5. Oplysninger om anvendelses- og 
eksponeringskategorier

5.1. Anvendelseskategorier
a) industriel anvendelse

b) erhvervsmæssig anvendelse

c) forbrugeranvendelse
5.1.2. Specifikation af anvendelse i hver 
kategori:

a) anvendelse i et lukket system

b) anvendelse, der medføreroptagelse i eller 
på et skema

c) ikke-spredt anvendelse

d) spredt anvendelse

5.2. Eksponeringskategorier
5.2.1. Human eksponering:

a) oral

b) dermal

c) inhalation
5.2.2. Miljøeksponering

a) vand

b) luft
c) jord

5.3. Varighed af eksponering

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 100 tonnes for which the information 
set out in Annex V or VI should be generated.



PE 357.851v02-00 170/166 AD\580429DA.doc

DA

The old point 5 of Annex IV of the Commission proposal is moved to a new Annex Ic, as it 
contains information on risk management for substances which are not classified as 
dangerous, by following the structure of the safety data sheet of Annex Ic.

Ændringsforslag 319
Bilag V, indledning, afsnit 1

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 1 ton eller derover, jf. 
artikel 11, stk. 1, litra a). Kolonne 2 i dette 
bilag indeholder de nærmere regler for, 
hvilke obligatoriske standardoplysninger 
der kan udelades, erstattes af andre 
oplysninger, forelægges på et andet 
stadium eller tilpasses på anden måde. Hvis 
forudsætningerne i kolonne 2 i dette bilag 
for at foretage tilpasninger er opfyldt, skal 
registranten tydeligt erklære dette og 
angive begrundelse for hver tilpasning i de 
pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen.

I kolonne 1 i dette bilag angives 
standardoplysninger for stoffer, som 
produceres eller importeres i en mængde på
1 ton eller derover pr. år.

Oplysningerne i kolonne 1 er obligatoriske 
for alle stoffer, som produceres eller 
importeres i mængder på 10 tons eller 
derover, jf. artikel, stk. 1, litra b). 
For stoffer i mængder på 1 til 10 tons skal 
alle foreliggende oplysninger om stoffets 
egenskaber angives i registreringsdossieret, 
der som et minimum skal indeholde 
oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, 
jf. artikel 11, stk. 1, litra a).

Ændringsforslag 320
Bilag V, punkt 5.1., kolonne 2, tekst (ny)

- Damptryk

- Vandopløselighed
- N-oktanol/vand-fordelingskoefficient

- Flammepunkt

- Antændelighed
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- Eksplosive egenskaber

Ændringsforslag 321
Bilag V, punkt 5.2., kolonne 2, tekst (ny)

- Kogepunkt

- Relativ massefylde
- Overfladespænding

- Selvantændingstemperatur

Oxiderende egenskaber

Ændringsforslag 322
Bilag V, punkt 5.6. og punkt 5.14.

5.6. Overfladespænding udgår

5.6. Undersøgelsen behøver ikke udføres, 
hvis:
- vandopløseligheden er under 1 mg/l ved 
20 °C.

- stoffet danner miceller i det pågældende 
koncentrationsområde.

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 323
Bilag V, punkt 6.5 (nyt), venstre kolonne

6.5. Akut toksicitet
Undersøgelsen gennemføres for en vej, 
helst oral, medmindre registranten finder 
en anden vej mere hensigtsmæssig.
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For gasser og flygtige væsker (damptryk 
over 10-2 Pa ved 20°C) skal oplysningerne 
gives for inhalationsvejen (6.5.2).
For stoffer bortset fra gasser i mængder på
1000 tons eller derover pr. år pr. producent 
eller pr. importør skal de i punkt 6.5.1 til 
6.5.3. anførte oplysninger gives for mindst 
to veje, hvoraf den ene skal være den orale 
vej. Valget af den anden vej afhænger af 
stoffets art og den sandsynlige humane 
eksponeringsvej. Hvis der kun er en 
eksponeringsvej, er det tilstrækkeligt at give
oplysninger for den pågældende vej.
6.5.1. Ad oral vej

6.5.2. Ved inhalation

6.5.3. Ad dermal vej

Begrundelse

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 
of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will perform as set 
out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is already available 
is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves overall a better 
balance between information needs and cost efficiency than the Commission proposal.
(amendment linked to compromise amendment 2 on Art. 5(2))

Ændringsforslag 324
Bilag V, punkt 6.5 (nyt), højre kolonne

6.5. Undersøgelsen/undersøgelserne 
behøver ikke at blive gennemført, hvis:

nøjagtige doser af stoffet ikke kan indgives 
på grund af stoffets kemiske eller fysiske 
egenskaber, eller

stoffet er ætsende, eller

stoffet er brændbart i luft ved 
rumtemperatur.
Den hensigtsmæssige anden vej vælges på
følgende grundlag:
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6.5.2. Inhalationstest er hensigtsmæssig, 
hvis:
1) eksponering af mennesker ved 
inhalation må forventes at ville finde sted;
og

2) en af følgende betingelser er opfyldt: 
stoffets damptryk er over 10-2 Pa 
ved 20 °C; eller

en af følgende betingelser er opfyldt:
stoffets damptryk er over 10-2 Pa 
ved 20 °C; eller
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).
6.5.3. Dermal test er hensigtsmæssig, hvis:

1) der kan forventes hudkontakt under 
produktion og/eller anvendelse; og
2) de fysisk-kemiske egenskaber viser, at 
absorption gennem huden har et betydeligt 
omfang; og
3) en af følgende betingelser er opfyldt:

- der iagttages toksicitet i en undersøgelse 
af akut oral toksicitet ved lave doser; eller
- der iagttages systemiske virkninger eller 
andre tegn på absorption i hud- og/eller 
øjenirritationsundersøgelser; eller
- in vitro-undersøgelser tyder på betydelig 
dermal absorption; eller
- der er registreret betydelig akut dermal 
toksicitet eller dermal penetration for 
strukturelt beslægtede stoffer.
Dermal test er uhensigtsmæssig, hvis 
hudabsorption af stoffet næppe er 
sandsynlig pga. dets molekylvægt (MW > 
800 eller molekyldiameter > 15 Å) og lave 
fedtopløselighed (log Kow under -1 eller 
over 4).

Begrundelse

The Commission proposal requires information on acute toxicity only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Information on acute toxicity for one exposure 
route, however, should also be required for selected priority substances in the tonnage range 



PE 357.851v02-00 174/166 AD\580429DA.doc

DA

of 1 to 10 tonnes, which will be identified in the screening that the Agency will 
perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority substances only information that is 
already available is required to be submitted. Thereby, this more flexible system achieves 
overall a better balance between information needs and cost efficiency than the Commission 
proposal. (amendment linked to compromise amendment 2 on Art. 5(2))

Ændringsforslag 325
Bilag V, punkt 7.1.1., venstre kolonne

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

Begrundelse

Undertakings should be free to submit existing short-term toxicity tests on fish instead of 
toxicity on daphnia

Ændringsforslag 326
Bilag V, punkt 7.2. (nyt), venstre kolonne

7.2. Nedbrydning

7.2.1. Biotisk

7.2.1.1. Let bionedbrydelighed

Begrundelse

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Ændringsforslag 327
Bilag V, punkt 7.2. (nyt), højre kolonne
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7.2. Simuleringsundersøgelserne (bilag 
VII, 7.2.1.2-7.2.1.4.) skal foreslås af 
registranten, hvis den kemiske 
sikkerhedsvurdering i henhold til bilag I 
tyder på, at yderligere undersøgelse af 
stoffets nedbrydning er nødvendig. Valget 
af hensigtsmæssig(e) undersøgelse(r) 
afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.2.1.1. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres for uorganiske stoffer.

Begrundelse

The Commission proposal requires information on biodegradation only for substances in 
quantities of 10 tonnes or more per year. Such information should also be required for 
selected priority substances in the tonnage range of 1 to 10 tonnes, which will be identified in 
the screening that the Agency will perform as set out in Articles 43 aa. For non-priority 
substances only information that is already available is required to be submitted. (amendment 
linked to compromise amendment 2)

Ændringsforslag 328
Bilag VI, indledning, afsnit 1

I kolonne 1 i dette bilag angives, hvilke
standardoplysninger der er obligatoriske for 
alle stoffer, som produceres eller importeres 
i en mængde på 10 ton eller derover, jf. 
artikel 11, stk. 1, litra b). Oplysningerne i 
kolonne 1 i dette bilag kræves derfor ud 
over dem, der kræves i kolonne 1 i bilag V. 
Kolonne 2 i dette bilag indeholder de 
nærmere regler for, hvilke obligatoriske 
standardoplysninger der kan udelades, 
erstattes af andre oplysninger, forelægges 
på et andet stadium eller tilpasses på anden 
måde. Hvis forudsætningerne i kolonne 2 i 
dette bilag for at foretage tilpasninger er 
opfyldt, skal registranten tydeligt erklære 
dette og angive begrundelse for hver 
tilpasning i de pågældende punkter i 
registreringsdokumentationen. 

I kolonne 1 i dette bilag angives
standardoplysninger for stoffer, som 
produceres eller importeres i en mængde på
10 ton eller derover pr. år.
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Oplysningerne i kolonne 1 kræves for alle 
stoffer, som produceres eller importeres i 
mængder på 100 tons eller derover, jf. 
artikel 11, stk. 1, litra c).

For stoffer i mængder på 10 til 100 tons 
skal oplysningerne i bilag V og alle 
yderligere foreliggende oplysninger om 
stoffets egenskaber angives i 
registreringsdossieret, jf. artikel 11, stk. 1, 
litra b).

Ændringsforslag 329
Bilag IX, punkt 1.5., nr. 3

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.

Begrundelse

It seeks to substantiate the Grouping of substances og read-across approach allowing 
registration per group of substances og thereby significantly decreasing the number of 
dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Ændringsforslag 330
Bilag IX, punkt 1.5., nr. 3 a (nyt)

3a. Endpoints for klassificering og 
mærkning og for risikovurdering af stoffer, 
der er komplekse og med variabel 
sammensætning, kan fastlægges ud fra 
data om deres vigtigste bestanddele på
grundlag af disses højeste koncentrationer i 
stoffet. Efter høring af de berørte 
interessenter og andre interesserede parter 
fastlægger agenturet senest to år efter 
forordningens ikrafttrædelse en detaljeret 
og videnskabeligt begrundet metode.

Begrundelse

It seeks to substantiate the Grouping of substances og read-across approach allowing 
registration per group of substances og thereby significantly decreasing the number of 
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dossiers submitted for registration. The amendment introduces a fourth criteria allowing for 
the grouping of substances with the same toxicity profiles. The amendment also provides for 
the obligation for the Commission to issue a detailed methodology.

Ændringsforslag 331
Bilag XI, afsnit 1

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 
en mængde 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 skal alle anvendelser, selv i meget små mængder, behandles.

Ændringsforslag 332
Bilag IX, punkt 3

Testning efter bilag VII og VIII kan 
undlades, afhængigt af de 
eksponeringsscenarier, der er opstillet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.
I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende 
og holdbar dokumentation.

Testning efter bilag VI til VIII kan undlades, 
afhængigt af de eksponeringsscenarier, der er 
opstillet i den kemiske sikkerhedsrapport.
I alle tilfælde skal der gives fyldestgørende 
og holdbar dokumentation.

Begrundelse

Formålet med Reach er ikke at generere specifikke oplysninger om alle stoffer, uanset den 
faktiske risiko, men at fokusere på de oplysninger, der er nødvendige for at kunne føre 
passende kontrol med de risici, der er forbundet med anvendelsen af stofferne.



PE 357.851v02-00 178/166 AD\580429DA.doc

DA

Derfor bør der heller ikke være krav om generering af oplysninger om stoffer i mængder på
mellem 10 og 100 tons, hvis eksponeringen af mennesker eller miljø er ubetydelig.

Ændringsforslag 333
Bilag IX, punkt 3, afsnit 2 a (nyt)

Testning efter bilag V kan undlades, hvis 
eksponeringen er ubetydelig, og der gives 
fyldestgørende og holdbar dokumentation.

Begrundelse

Hvad angår stoffer i mængder på under 10 tons, som agenturet efter screening har udpeget 
som prioritetsstoffer, skal der heller ikke være krav om generering af oplysninger, hvis 
eksponeringen af mennesker eller miljø er ubetydelig.

Ændringsforslag 334
Bilag IX, punkt 3

Testning efter bilag VII og VIII kan 
undlades, afhængigt af de
eksponeringsscenarier, der er opstillet i den 
kemiske sikkerhedsrapport.

Testning efter bilag VI til VIII kan undlades, 
afhængigt af eksponeringsscenarier eller 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
der er opstillet i den kemiske 
sikkerhedsrapport.

Begrundelse

The aim of REACH is not to generate scientific information on all substances – regardless of 
actual risk – but to focus on information that is needed to adequately control the risks from
the use of substances. 

Therefore also for substances between 10 and 100 tonnes, the generation of information shall 
not be required, if the exposure of humans or the environment is insignificant.

Also for substances below 10 tonnes selected as priority substances by the Agency’s 
screening, the generation of information shall not be required, if the exposure of humans or 
the environment is insignificant. (amendment linked to compromise amendment 2)

Ændringsforslag 335
Bilag IX, punkt 3.1., 3.2. og 3.3. (nye)
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3.1. Testning efter bilag VI til VIII kan 
undlades, afhængigt af de 
eksponeringsscenarier eller anvendelses- 
og eksponeringskategorier, der er opstillet i 
den kemiske sikkerhedsrapport.

3.2. Det er acceptabelt at udelade 
oplysninger, hvis:
i) koncentrationen i omgivelsesluften på en 
arbejdsplads ikke overstiger 50 µg/m³

ii) fremstillingen og identificeret 
anvendelse/identificerede anvendelser af et 
stof kun foregår i selvstændige anlæg

iii) stoffet anvendes i den industrielle eller 
kommercielle sektor i et præparat med en 
maksimal massefylde på 0.1 %.
iv) stoffet anvendes af private forbrugere i 
koncentrationer, der ikke overstiger 0.1 %.

v) stoffet anvendes ved fremstilling af 
forbrugerprodukter, og:

a) stoffet forsvinder fuldstændig under 
fremstillingen af produktet; eller

b) stoffet integreres permanent i en 
forbindelse i produktet eller på anden måde 
indeholdes fuldstændig i produktet.
3.3 I alle andre tilfælde forelægges 
fyldestgørende begrundelse og 
dokumentation, inklusive følgende:

i) miljøtyper
ii) eksponerede humane populationer

iii) risikostyringsforanstaltninger

iv) eksponeringsveje

v) eksponeringens varighed og hyppighed
vi) beskyttelse af dyrelivet.
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