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KORT BEGRUNDELSE

Målsætningen om en fælles kemikaliepolitik for EU's indre marked er uomtvistet.

Denne målsætning skal opfyldes på en praktisk gennemførlig og omkostningseffektiv måde for 
at tilgodese dels konkurrenceevnen, innovationspotentialet og retssikkerheden, dels 
beskyttelsen af miljø og sundhed.

De væsentligste problemer i Kommissionens forslag ligger i dets økonomiske konsekvenser;
det er for bureaukratisk, for omstændeligt og for bekosteligt.

Det ser ud til, at der er behov for en helt anden løsningsmodel end den mængdeorienterede 
model, som Kommissionen har valgt. Hertil hører særligt OSOR (ét stof, én registrering), en 
risikobaseret model eventuelt kombineret med en mængdemodel (fastsættelse af prøvningskrav 
ud fra eksponensniveau i stedet for rigide krav om oplysninger ud fra mængdegrænser), 
prioritering på grundlag af den potentielle risiko og anvendelseskategorier.

I betragtning af de omfattende ændringer, som sagen formentlig vil undergå, ville det ikke være 
fornuftigt, hvis hvert rådgivende udvalg skulle gå nærmere ind i de ovennævnte spørgsmål. I 
øvrigt vil også de ændrede fremgangsmåder rejse nye - herunder retlige - spørgsmål, som må
tages op til den tid.

Retsudvalget vil derfor begrænse sig til at kommentere de områder, som særligt hører under 
dets ansvarsområde.

Retlige aspekter:

Udvalget er enigt i valget af retsgrundlag, EF-traktatens artikel 95, og af en forordning som 
retsinstrument.

Kemiske stoffer handles hen over grænserne og kan føre til grænseoverskridende forureninger.
Medlemsstaterne kan ikke nå de udstukne mål alene. Subsidiaritetsprincippet er overholdt.

Forslagets meget væsentlige økonomiske implikationer, ikke kun for den kemiske industri, men 
for hele det europæiske erhvervsliv (konkurrencemæssig svækkelse af alle produkter, hvor der 
anvendes kemikalier til fremstillingen), er så signifikante, ikke mindst ud fra et retligt 
synspunkt, at de kan vise sig at være i strid med proportionalitetsprincippet.

Det gælder især i tilfælde, hvor små mængder bliver uforholdsmæssigt dyre på grund af høje 
krav og dermed de facto ikke længere kan fremstilles.

Der skal ofres særlig opmærksomhed på klarhed i lovgivningen og beskyttelsen af intellektuel 
ejendomsret.

Med de nye fremgangsmåder, som diskuteres, kan der netop også tages højde for disse 
indvendinger, også de retlige betænkeligheder.
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Enkeltspørgsmål:

1) Forholdet til andre fællesskabsretsakter:

Udvalget foreslår, at alle områder, som allerede er genstand for andre europæiske 
lovgivningsakter, tages ud af anvendelsesområdet for Reach i artikel 2 for at undgå
dobbeltregulering og konkurrencespørgsmål.

2) Downstream-brugere:

Kommissionens forslag vedrører i høj grad også downstream-brugere. Hvis brugere deltager i 
en producents registrering, kan de blive tvunget til at oplyse denne om eventuelle formler og 
forretningshemmeligheder. Hvis de vil undgå dette, må de selv registrere stoffet. De massive 
udgifter, som dette vil medføre, er uacceptabelt store.

3) Agenturets stilling:

Agenturets stilling bør styrkes for at sikre ensartethed i gennemførelsen af forordningen.

4) Retsmidler:

Af hensyn til retssikkerheden skal enhver afgørelse truffet af agenturet kunne appelleres af den 
berørte part.

5) Dyreforsøg:

Udvalget hilser det velkomment, at antallet af dyreforsøg skal nedbringes gennem deling af 
data fra dyreforsøg. På den anden side er offentliggørelse af data fra forsøg med hvirveldyr et 
væsentligt indgreb i ejendomsretten. Derfor bør fristen for offentliggørelsen forlænges til 
mindst 15 år.

6) Databeskyttelse/beskyttelse af knowhow:

Ved håndteringen af de oplysninger, der skal indhentes, skal der foretages en afvejning mellem 
den nødvendige gennemsigtighed for kemiske stoffer på den ene side og databeskyttelse og 
ejendomsretten på den anden side. Det skal være sikret, at fortrolige oplysninger ikke bliver 
offentliggjort og videregivet, og at beskyttelsen af drifts- og forretningshemmeligheder er 
sikret.

Desuden skal registranten have mulighed for at klassificere visse informationer som fortrolige, 
hvis offentliggørelse af dem ville medføre et økonomisk tab for ham, og offentliggørelsen ikke 
er nødvendig af samfundshensyn.

Nu må de videre drøftelser i Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet følges, så man i 
fællesskab kan finde frem til den bedst mulige fremgangsmåde og gennemføre den. Det kan til 
den tid blive nødvendigt at behandle sagen igen.
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1 EUT C af , s. .

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

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

ca) stoffer, præparater eller artikler, der er 
affald som defineret i Rådets direktiv 
91/156/EØF af 18. marts 1991* om 
ændring af direktiv 75/442/EØF om affald, 
og som er primære eller sekundære 
råstoffer udvundet af affald til 
nyttiggørelse eller som en energikilde, jf. 
artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 
91/156/EØF
* EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

Begrundelse

The sectoral legislation on waste is in keeping with the provisions of REACH in terms of 
human health and environmental protection. Moreover, waste is exempted from authorisation 
and restrictions, but not from registration. The registration of waste serves no purpose, and it 
should be exclude from the scope of REACH. In the same way, secondary raw materials are 
already regulated by Directive 91/156/EEC.

Ændringsforslag 2
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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2a. Denne forordning gælder ikke for 
stoffer, der anvendes i:

a) human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, som falder ind under Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/931, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 726/2004, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/82/EF2 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF

b) levnedsmidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 1788/2002, herunder 
tilsætningsstoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 89/107/EØF, og 
aromastoffer, som falder ind under 
Kommissionens afgørelse 1999/217/EF, 
samt levnedsmidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 178/2002 

c) foder, som falder ind under Rådets 
forordning (EF) nr. 1831/2003, herunder 
tilsætningsstoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 70/524/EØF

d) foderstoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 82/471/EØF4

e) medicinsk udstyr

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

g) plantebeskyttelsesmidler, som falder ind 
under direktiv 91/414/EØF

h) biocidholdige produkter, som falder ind 
under direktiv 98/8/EF

i) kosmetiske midler, som falder ind under 
direktiv 76/768/EØF

j) medicinsk udstyr, som falder ind under 
Rådets direktiv 93/42/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF

k) materialer bestemt til at komme i 
berøring med levnedsmidler i betydningen i 
Rådets direktiv 2004/1935/EØF
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Begrundelse

Disse undtagelser bør ikke kun gælde for afsnit 2, men for hele forordningen. Desuden bør 
stoffer kun være omfattet i det omfang, de er beregnet til en bestemt anvendelse.

Ændringsforslag 3
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 særlige præparattyper, 
der må vurderes på grundlag af deres egne 
specifikke iboende egenskaber.

Begrundelse

Metallic alloys are considered in current EU legislation to be “preparations”. However, the 
individual substances are melted together to form an alloy with a new crystalline structure 
from which they cannot be separated by mechanical means and which has completely 
different properties from the initial substances.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. 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

The UN adopted a definition of metallic alloys within the context of the Globally Harmonized 
System for Chemical Classification and Labeling (GHS) in December 2002 and published it 
in March 2003. The introduction of this definition in REACH would harmonize the definitions 
in and requirements of the dangerous preparations directive (1999/45/EC), GHS and 
REACH.

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 25
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2 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.

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 udtrykt på basis af selve stoffets 
iboende kemiske 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.

Begrundelse

The definition of identified use should not include 'own use' since the obligation on notifying 
a specific use often entails revealing a technical strategy and unfair exposure to competition.
This obstacle is overcome through the reference to intrinsic properties. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title I: General Issues.

Ændringsforslag 6
Artikel 4, stk. 1

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

udgår

(a) til human- og veterinærmedicinske 
lægemidler i betydningen i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/82/EF2 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
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(e) i foderstoffer i betydningen i Rådets 
direktiv 82/471/EØF.

Begrundelse

Konsekvens af ændringsforslaget ad artikel 2, stk. 3.

Ændringsforslag 7
Artikel 9, litra a, litra x a (nyt)

xa) en skriftlig erklæring om, at 
registranten er ejer af de originale 
undersøgelser, som de i nr. (vi) omtalte 
resuméer bygger på, eller at han har 
ejerens skriftlige tilladelse til at henvise til 
de originale undersøgelser.

Begrundelse

This amendment is necessary in order to guarantee ownership rights in test data.

Ændringsforslag 8
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1 og afsnit 1 a (nyt)

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

Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Deling af 
oplysninger er obligatorisk hvad angår 
oplysninger fra såvel forsøg med hvirveldyr 
som alle de forsøg, der er nødvendige med 
henblik på registreringen.

Også dannelsen af offentlige konsortier 
eller af blandede offentlige-private 
konsortier for at sikre adgangen for små og 
mellemstore virksomheder og for 
sammenslutninger af disse fremmes.

Begrundelse

This amendment stems from the need to simplify the registration process, above all so as to 
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reduce and rationalise the costs borne by SMEs, and seeks to ensure access to consortia by 
SMEs and SME associations, not least with a view to preventing any abuse of dominant 
positions. It is linked to the other amendments tabled to the articles in Title II: Registration of 
substances.

Ændringsforslag 9
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) (v) og litra b), 
separat, eller om den ene producent eller 
importør helt eller delvist indsender disse 
oplysninger på vegne af de andre.

Begrundelse

Particularly when drawing up the substance safety report there need to be flexible rules 
which would permit the members of the consortium to submit parts of the substance safety 
report jointly, or each member to submit his part separately.

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

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

Begrundelse

Guidelines are necessary in order to facilitate or permit both the creation of consortia by 
producers and importers, and the work of such consortia. Such guidelines are also essential 
as an incentive to the formation of consortia, since there will otherwise be considerable legal
uncertainty.

Ændringsforslag 11
Artikel 10, stk. 2
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2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en tredjedel af 
registreringsgebyret.

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler en passende andel af 
registreringsgebyret.

Begrundelse

En deling af udgifterne bør følge et fleksibelt system for at fremme dannelsen af konsortier.

Ændringsforslag 12
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

Access must be guaranteed to data on tests not carried out on animals, as is already provided 
for in connection with tests carried out on animals. This amendment is linked to the other 
amendments tabled to the articles in Title II: Registration of substances.

Ændringsforslag 13
Artikel 17, stk. 2

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

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler en passende 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).

Ændringsforslag 14
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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

Denne annullering tjener til præcisering af teksten.

Ændringsforslag 15
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

Udleveringen af oplysningerne er et væsentligt indgreb i ejendomsretten. Derfor bør fristen 
forlænges til mindst 15 år.

Ændringsforslag 16
Artikel 24, stk. 3, litra a

(a) hans identitet (a) hans identitet under hensyntagen til 
artikel 115 og 116;

Begrundelse

Styrker beskyttelsen af den pågældendes forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 17
Artikel 24, stk. 5, afsnit 1
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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 bekræftende 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 oplysning i henhold til artikel 116.

Ændringsforslag 18
Artikel 25, stk. 1

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

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 15 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
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 19
Artikel 25, stk. 2
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2. Den potentielle og den eller de tidligere 
registranter af samme stof træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at indgå en 
aftale om at dele undersøgelser, hvori indgår 
forsøg af hvilken som helst art, og om at 
stille disse undersøgelser til rådighed. I stedet 
for en sådan aftale kan sagen forelægges for 
en voldgiftsinstans, hvis afgørelse så
accepteres.

2. Den potentielle og den eller de tidligere 
registranter af samme stof træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at indgå en 
aftale om at dele undersøgelser, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr af hvilken som helst 
art, og om at stille disse undersøgelser til 
rådighed. I stedet for en sådan aftale kan 
sagen forelægges for en voldgiftsinstans, hvis 
afgørelse så accepteres.

Begrundelse

Præcisering af, at det kun er deling af resultater med hvirveldyr, der reguleres.

Ændringsforslag 20
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 passende andel af de 
omkostninger, som de har godtgjort, at de 
har afholdt.

Begrundelse

Der er behov for en mere fleksibel omkostningsregulering.

Ændringsforslag 21
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 passende 
andel af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

Ændringsforslag 22
Artikel 25, stk. 8

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

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode, som svarer til den faktisk 
brugte tid til at gennemføre de pågældende 
undersøgelser og foretage de nødvendige 
analyser, hvis den tidligere registrant 
anmoder herom.

Begrundelse

Denne periode skal svare til det faktiske tidsforbrug til at gennemføre forsøgene og registrere 
de relevante data.

Ændringsforslag 23
Artikel 46, stk. 2
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2. Når stofvurderingen er afsluttet, anvender 
den kompetente myndighed oplysningerne fra 
denne vurdering i forbindelse med artikel 56, 
stk. 3, og 66, stk. 2, og fremsender de 
fremkomne oplysninger til Kommissionen, 
agenturet og de andre medlemsstater. Den 
kompetente myndighed underretter 
Kommissionen, agenturet, registranten og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater om dens konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne 
oplysninger.

2. Når stofvurderingen er afsluttet, anvender 
den kompetente myndighed oplysningerne fra 
denne vurdering i forbindelse med artikel 56, 
stk. 3, og 66, stk. 2, og fremsender de 
fremkomne oplysninger til Kommissionen, 
agenturet og de andre medlemsstater. Den 
kompetente myndighed underretter 
Kommissionen, agenturet, registranten og de 
kompetente myndigheder i de andre 
medlemsstater om dens konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne 
oplysninger. De pågældende registranter 
gives inden udarbejdelse af konklusionerne 
på baggrund af de oplysninger, der er 
indkommet i vurderingsfasen, lejlighed til 
at fremsætte kommentarer. Agenturet tager 
hensyn til disse kommentarer i sine 
konklusioner.

Begrundelse

The conclusions which close the evaluation procedure are likely to have a number of effects 
on producers and importers, even if they do not introduce any specific restrictions or 
authorisation measures, e.g. the requirement to adjust data in the safety data sheet. In view of 
these burdensome effects it is necessary to allow the registrants affected the right to be heard 
before the conclusions are drawn up.

Ændringsforslag 24
Artikel 49, stk. 8

8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 3 og 6 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

8. Agenturets afgørelser kan appelleres i 
henhold til bestemmelserne i artikel 87, 88 og 
89.

Begrundelse

Appeals pursuant to Articles 87 to 89 should not be confined to decisions under particular 
paragraphs, but should be admissible in all cases. This amendment should be taken in 
conjunction with the other amendments tabled to the articles of Title VI, Substance 
Evaluation.

Ændringsforslag 25
Artikel 53, stk. 5
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5. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på
følgende anvendelser af stoffer:

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

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

(a) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt

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

(b) anvendelse som motorbrændstof omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/70/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

(c) anvendelser som brændstof i mobile eller
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer.

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

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

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

(h) anvendelse som motorbrændstof omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/70/EF

(i) anvendelser som brændstof i mobile eller 
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer.

Begrundelse

Begrundelsen fremgår af ændringsforslaget ad artikel 2, stk. 3.

Ændringsforslag 26
Artikel 53, stk. 6
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g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt

g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt, også i fabrikerede 
/importerede mængder på over 1000 tons 
om året.

Begrundelse

Specifies that for transported isolated intermediates, quantities in excess of 1000 tonnes per 
year also apply. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title 
VII: Authorisation.

Ændringsforslag 27
Artikel 53, stk. 6

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

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

a) anvendelser i kosmetiske midler, som 
falder ind under direktiv 76/768/EØF

a) anvendelser i kosmetiske midler, som 
falder ind under direktiv 76/768/EØF

b) anvendelser i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler, som 
falder ind under direktiv 89/109/EØF.

udgår

Begrundelse

No criteria exist for the definition of endocrine disrupting properties. Criteria supplementary 
to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the basis of scientific 
evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. In addition to this, substances already 
regulated by the respective, and duly integrated, vertical regulations should be excluded from 
the scope of the REACH Directive.

Ændringsforslag 28
Artikel 53, stk. 7, litra a

a) under en koncentrationsgrænse på 0,1% 
for så vidt angår stoffer omhandlet i artikel 
54, litra d), e) og f)

a) under en koncentrationsgrænse på 0,1% 
for så vidt angår stoffer omhandlet i artikel 
54, litra d) og e)
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Begrundelse

Criteria supplementary to those established in Article 54(d) and (e) must be identified on the 
basis of scientific evidence so as not to give rise to arbitrary decisions. This amendment is 
linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Ændringsforslag 29
Artikel 53, stk. 7 a (nyt)

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

Begrundelse

This amendment clarifies that the decisions already taken by the EU Council of Ministers and 
the European Parliament on the basis of Directive 76/769/EEC, or taken in the future by the 
Commission under the procedure described in Article 130 – Comitology – should not be 
subject to further discussions. It should not be left to the Commission's discretion to decide 
whether and to what extent to exempt substances and uses already regulated. This amendment 
is linked to the other amendments to the Articles under Title VII: Authorisation.

Ændringsforslag 30
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 fremsætte kommentarer.
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 fremsætte kommentarer. 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

The opinion of the Agency may under certain circumstances take place upstream of the 
comitology procedure, and thus constitutes a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to allow the registrants concerned the right to be heard 
before the opinion is drafted.

Ændringsforslag 31
Artikel 66, stk. 1
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1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, som ikke i 
tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på
fællesskabsplan, anmoder den agenturet om 
at udarbejde et dossier, som er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XIV.
Hvis det af dette dossier fremgår, at det er 
nødvendigt med en aktion på
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en 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 
fremsætte kommentarer. Hvis det af dette 
dossier fremgår, at det er nødvendigt med en 
aktion på fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.

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 kommentarer 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

The dossier contains a restrictive proposal and is thus a burdensome measure for the 
registrants concerned. It is therefore necessary, before drawing up the dossier, to allow the 
registrants concerned the right of consultation and to take account, when drawing up the 
dossier, of statements made by the registrants concerned.

Ændringsforslag 32
Artikel 69, stk. 1 a (nyt)
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1a. Inden offentliggørelsen af udtalelsen 
giver agenturet de berørte registranter 
lejlighed til at fremsætte kommentarer.

Begrundelse

The opinions of the committees may represent a burdensome measure for the registrants 
concerned. It is therefore necessary to give the registrants concerned the opportunity to 
express their views in the hope that these may subsequently be reflected in the comitology 
procedure.

Ændringsforslag 33
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 
kommentarer fra berørte registranter.

Ændringsforslag 34
Artikel 73, stk. 2, litra e

e) offentliggørelse af oplysninger om, 
hvilke stoffer der er under vurdering eller 
er blevet vurderet inden 90 dage efter 
agenturets modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 116, stk. 1,

udgår

Begrundelse

Offentliggørelse af, at et stof er under vurdering, kunne let føre til en negativ opfattelse i 
offentligheden eller fordømmelse af et stof og dermed af producenten eller importøren af 
stoffet.

Ændringsforslag 35
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 udnævnt af Rådet, efter høring 
af Europa-Parlamentet, hvoraf 4 skal 
vælges i samme omfang på grundlag af 
deres erfaring fra sammenslutninger, der 
repræsenterer forbrugerne, industrien og 
SMV.

Begrundelse

The composition of the Management Board should be carefully balanced. This is required by 
recital 74 of the REACH proposal. It is essential to guarantee the involvement of all the 
institutions, hence consultation of the European Parliament, and at the same time to ensure 
the permanent presence of members chosen equally from among associations representing 
consumers, industry (large firms) and SMEs, i.e. all stakeholders in the chemicals sector.

Ændringsforslag 36
Artikel 83, stk. 2, afsnit 1

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

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

Begrundelse

The experts should be scientifically and politically independent. A procedure should be 
established for identifying independent experts. This amendment should be read in 
conjunction with the other amendments tabled to articles contained in Title IX: The Agency.

Ændringsforslag 37
Artikel 85, stk. 3
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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 til at beklæde et 
dommerembede.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 38
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 agenturets 
afgørelser, konklusioner og udtalelser.

Begrundelse

A right of appeal must exist against every decision.

Ændringsforslag 39
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 femte 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.

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

Den første rapport fremsendes dog tre år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.
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Ændringsforslag 40
Artikel 114, stk. 2

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

2. Hvert femte 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 tre år 
efter meddelelsesdatoen i henhold til artikel 
131, stk. 2.

Ændringsforslag 41
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 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 42
Artikel 116, stk. 1, litra j

j) hvis påkrævet i henhold til bilag VII eller 
VIII, de analysemetoder, der gør det muligt 
at følge et farligt stof efter dets indførelse i 
miljøet og at bestemme menneskers direkte 
eksponering for dette stof

udgår

Begrundelse

Methods of analysis constitute confidential information and are of no significance to the 
general public. This amendment is linked to the other amendments tabled to the articles 
contained in Title XI: Information.

Ændringsforslag 43
Artikel 116, stk. 1, litra a
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(a) stoffets handelsnavn/handelsnavne udgår

Begrundelse

Stoffets handelsnavn kan være en følsom information i forhold til andre markedsdeltagere, da 
der kan udledes markedsrelationer mellem producenter og aftagere. Denne information skal 
klassificeres som fortrolig i henhold til stk. 2.

Ændringsforslag 44
Artikel 116, stk. 1, litra f

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

udgår

Begrundelse

Heller ikke disse værdier bør være tilgængelige for konkurrenter uden afvejning.
Offentliggørelse af dem er ikke omfattet af gældende ret.

Ændringsforslag 45
Artikel 116, stk. 1, litra i

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

(i) de obligatoriske oplysninger i 
sikkerhedsdatabladet, 

Begrundelse

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet indeholder ofte supplerende informationer, som kun er 
bestemt for den direkte kunde, f.eks. detaljerede oplysninger om anvendelsen.

Ændringsforslag 46
Artikel 116, stk. 2, litra -a (ny)

(-a) registrantens og en anden anmelders 
identitet og adresse.
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Begrundelse

Producenter, importører og downstream-brugere vil næsten uden undtagelse afgive en 
erklæring i henhold til artikel 115, stk. 2. Med den foreslåede ændring undgås denne indsats.

Ændringsforslag 47
Artikel 116, stk. 2, litra d a (nyt)

da) analysemetoder, hvis de kræves i 
henhold til bilag VII eller VIII, som gør det 
muligt at identificere et farligt stof, der 
udledes til miljøet, og bestemme den direkte 
eksponering for mennesker

Begrundelse

Analytical methods should be treated as confidential and do not concern the general public.
This amendment should be taken in conjunction with the other amendments tabled to the 
articles of Title XI, Information.

Ændringsforslag 48
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 jf. 
(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 49
Artikel 120
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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.

I overensstemmelse med de 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 skal opnås ensartet information af offentligheden i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 50
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 51
Artikel 123, stk. 1
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1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående besked 
om enhver ændring af dem.

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

Begrundelse

Der skal være et fælles system af sanktioner og en fælles håndhævelse af bestemmelserne.

Ændringsforslag 52
Bilag II, ny række

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

231-096-4 Jern                       7439-89-6

Begrundelse

Iron has been used for thousands of years without any evidence that iron presents risks to 
human health or the environment. Because iron is a high tonnage material, it is likely to have 
to undergo considerable testing under REACH, with the consequent use of a large number of 
laboratory animals. The cost of testing and registration of iron would significantly outweigh 
any potential benefits.

Ændringsforslag 53
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, og materialer, der er 
afledt af disse i mineralogiske processer 
(som defineret i Rådets direktiv 
2003/96/EF) eller fysiske 
omdannelsesprocesser.
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Begrundelse

The handling of ores is exclusively professional and they are never encountered by the 
general public. Potential risks are already covered by IPPC Directive and the workplace 
legislation. Mineralogical and physical transformation processes of minerals and ores do not 
change the chemical composition of these materials. The materials derived from these 
processes, as ceramic frits, are other mineral based materials should be exempted from 
registration as well. The term “Chemically modified” is not defined and therefore leads to 
legal uncertainty.

Ændringsforslag 54
Bilag III, punkt 9

9. Naturgas, råolie, kul. 9. Naturgas, koksovnsgas, højovnsgas,
oxygenovnsgas (BOF), råolie, kul og koks.

Begrundelse

Process gases are produced and used within closed systems. All transport is by pipe line and 
the gases are never encountered by the general public. Coke results from de-gasifying coal.
In this process benzene, toluene and other materials are extracted from coal. Coke has fewer 
intrinsic hazardous properties and should therefore be exempted from registration. The 
specified gases are produced as by-products in coke ovens and integrated steel mills. They 
are used to produce energy and heat. They should be treated equally with the natural energy 
sources and be exempt from registration.

Ændringsforslag 55
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 risici i forbindelse 
med stoffer bør placeres hos de 
virksomheder, der fremstiller, importerer, 
markedsfører eller anvender disse stoffer.
Ved små og mellemstore virksomheder bør 
forstås virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003.

Begrundelse

In the interests of a correct application of the rules, a definition of small and medium-sized 
Enterprises needs to be included since they are particularly vulnerable participants in the 
procedure. This amendment is linked to the other amendments to the Articles under Title I:
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General Issues.

Ændringsforslag 56
Erwägungsgrund 8 a (ny)

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

Or. de

Begrundelse

This amendment draws attention to the duty of care on the part of producers, importers and 
downstream users.
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