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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 110
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95 og, hvad angår afsnit VII om 
godkendelse og afsnit VIII om 
begrænsninger, artikel 175, stk. 1,

Or. en
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Begrundelse

Forordningen er baseret på artikel 95, der vedrører det indre marked. Den vigtigste 
målsætning for forordningens afsnit om godkendelse og begrænsninger er at beskytte miljøet 
og derfor er det korrekte retsgrundlag for disse afsnit traktatens artikel 175, stk. 1. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 111
Betragtning 1

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

(1) Stoffers frie bevægelighed alene, i 
præparater og i artikler er et væsentligt 
aspekt af det indre marked, og et klart 
forståeligt og velfungerende system til 
registrering, vurdering og godkendelse af 
kemikalier, der baserer sig på en udfasning 
af farlige stoffer ved substitution med sikre 
alternativer, kan bidrage i betydelig grad til 
forbrugernes og arbejdstagernes sundhed og 
velvære og til deres sociale og økonomiske 
interesser samt til den kemiske industris 
konkurrenceevne.

Or. en

Begrundelse

Det indre marked beskytter ikke i sig selv menneskers sundhed og miljøet. For at tilgodese 
dette mål er det nødvendigt at gennemføre en konsekvent politik, der tager sigte på at udfase 
de farligste stoffer så snart som muligt og at udskifte dem med sikre alternativer. 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 112
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Ikke desto mindre er den vigtigste 
målsætning for visse dele af forordningen 
at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, og 
retsgrundlaget er artikel 175, stk. 1. 

Or. en



AM\565896DA.doc 3/93 PE 357.816v01-00

DA

Begrundelse

Artikel 175, stk. 1, der vedrører miljøbeskyttelse, tilføjes som retsgrundlag, og dette bør også 
afspejle sig i betragtningerne.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique Ries og Chris 
Davies 

Ændringsforslag 113
Betragtning 4

(4) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre en høj grad af beskyttelse af 
menneskers sundhed, navnlig 
arbejdstagernes sundhed, og af miljøet, er 
det nødvendigt at sikre, at de stoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet, er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
også selv om de eksporteres.

(4) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre en høj grad af beskyttelse af 
menneskers sundhed, navnlig 
arbejdstagernes og andre sårbare 
befolkningsgruppers sundhed, og af miljøet, 
er det nødvendigt at sikre, at de stoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet, er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
også selv om de eksporteres.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har bekræftet, at "beskyttelsen af børns sundhed mod sygdomme, der 
skyldes miljøfaktorer, udgør en væsentlig investering for at sikre en passende menneskelig og 
økonomisk udvikling" (betænkning af Paulsen om en europæisk strategi for miljø og 
sundhed), og har anmodet særlige restriktioner for visse kemikalier af hensyn til 
risikogrupper i befolkningen (betænkning af Ries om den europæiske handlingsplan for miljø 
og sundhed 2004-2010). Reach bør ikke blot betragtes som en særlig anledning til at beskytte 
arbejdstagernes helbred, men også de befolkningsgrupper, der er mest sårbare over 
eksponering for kemikalier (Carl Schlyter, Caroline Luca, Hiltrud Breyer).

Den 23. februar 2005 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om den europæiske 
handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010 (A6-0008/2005), hvori Parlamentet anmoder 
"Kommissionen om at sikre, at enhver risikovurdering, der foretages, specifikt omhandler 
risici for fostre, spædbørn og børn, hvor disse særlig sårbare grupper kan blive udsat for 
eksponering". (Frédérique Ries, Chris Davies) 
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 114
Betragtning 4

(4) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre en høj grad af beskyttelse af 
menneskers sundhed, navnlig 
arbejdstagernes sundhed, og af miljøet, er 
det nødvendigt at sikre, at de stoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet, er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
også selv om de eksporteres.

(4) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre en høj grad af beskyttelse af 
menneskers sundhed, navnlig 
arbejdstagernes sundhed, og af miljøet, er 
det nødvendigt at sikre, at alle stoffer, der 
fremstilles eller markedsføres i 
Fællesskabet, er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, også selv om de 
eksporteres.

Or. en

Begrundelse

Reach skal finde anvendelse på alle stoffer uanset produktionssted for at sikre beskyttelsen af 
menneskers sundhed, miljøet og arbejdstagerne samt ensartede spilleregler for industrien.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies 

Ændringsforslag 115
Betragtning 5

(5) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet (Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, Rådets 
direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater, (i mellemtiden erstattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater), Rådets forordning (EØF) 
nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af 
og kontrol med risikoen ved eksisterende 
stoffer, og Rådets direktiv 76/769/EØF af 

(5) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet (Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, Rådets 
direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater, (i mellemtiden erstattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater), Rådets forordning (EØF) 
nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af 
og kontrol med risikoen ved eksisterende 
stoffer, og Rådets direktiv 76/769/EØF af 
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27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om begrænsning 
af markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater har påvist en 
række problemer med hensyn til, hvordan 
Fællesskabets lovgivning om kemikalier 
fungerer, og dette har ført til afvigelser 
imellem love, bekendtgørelser og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne, hvilket direkte påvirker 
det indre marked på dette område.

27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om begrænsning 
af markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater har påvist en 
række problemer med hensyn til, hvordan 
Fællesskabets lovgivning om kemikalier 
fungerer, og dette har ført til afvigelser 
imellem love, bekendtgørelser og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne, hvilket direkte påvirker 
det indre marked på dette område, og til 
manglende beskyttelse af folkesundheden 
og miljøet på en særlig måde.

Or. en

Begrundelse

Det bør markeres, at Reach udfylder hullerne i vores hidtidige viden om beskyttelse af 
folkesundheden og miljøet.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 116
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Kemikalier produceret i tredjelande og 
importeret til Den Europæiske Union er for 
størstedelens vedkommende ikke omfattet 
af den allerede eksisterende 
fællesskabslovgivning inden for beskyttelse 
af sundheden og miljøet, og det er derfor 
nødvendigt at vedtage alle passende 
foranstaltninger til fremme af den 
europæiske produktion for at sikre en høj 
grad af beskyttelse.

Or. it
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Begrundelse

De allerede eksisterende EU-bestemmelser pålægger europæiske kemikalieproducenter meget 
strengere krav end de krav, der gælder for tredjelandsproducenter. Der bør tages højde for de 
sundheds- og miljømæssige risici, der er forbundet med det forhold, at europæiske 
producenter og tredjelandsproducenter ikke er omfattet af samme regelsæt. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 117
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Målet med det nye system, der vil blive 
skabt med denne forordning, er at tage de 
farligste stoffer op til behandling som et 
prioriteret spørgsmål. Prioriteringen bør 
baseres på den forventede risiko, et stof 
udgør for menneskers helbred og miljøet, 
samt på eksponeringsniveau og -varighed. 
Farevurderingen og risikovurderingen må 
også tage hensyn til stoffernes virkning på 
fosterudviklingen og kvinders og børns 
sundhed. 

Or. en

Begrundelse

Det bør være helt klart, at Reach indebærer, at de farligste stoffer tages op til behandling 
først med det formål at substituere dem med sikrere alternativer.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 118
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Styringen af de risici, der er forbundet 
med kemikalier, bør også omfatte 
importerede kemikalier produceret i 
tredjelande for at undgå, at de meget 
strenge krav, der gælder for europæiske 
producenter, begunstiger og fremmer 
produktionen i tredjelande.
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Or. it

Begrundelse

I sin af Kommissionen foreslåede udformning risikerer Reach-systemet at begunstige 
importen af visse artikler, stoffer og præparater, som ikke er omfattet af samme bestemmelser 
som de samme produkter fremstillet i Den Europæiske Union. Det lavere kontrolniveau, der 
gælder for det importerede produkt, gør dette billigere, gør det muligt at anvende en bredere 
vifte af råstoffer og sikrer ikke beskyttelsen af miljøet og sundheden.

De allerede eksisterende EU-bestemmelser pålægger europæiske kemikalieproducenter meget 
strengere krav. Importører af artikler til Den Europæiske Union bør være underkastet samme 
bestemmelser som europæiske producenter.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 119
Betragtning 10

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

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

Or. de

Begrundelse

Har forbindelse til ændringsforslaget til artikel 38.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 120
Betragtning 12

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 
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problematiske stoffer, hvis risiciene i 
forbindelse med deres anvendelse allerede er 
tilstrækkeligt styrede, eller hvis anvendelsen 
kan begrundes ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn.

problematiske stoffer for et bestemt tidsrum, 
hvis der ikke findes sikrere alternativer, 
hvis anvendelsen af sådanne stoffer kan 
begrundes ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn, og hvis risiciene i forbindelse med 
deres anvendelse allerede er tilstrækkeligt 
styrede, eller hvis anvendelsen kan 
begrundes ud fra samfundsøkonomiske 
hensyn.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at godkendelse kun er af midlertidig karakter.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller 

Ændringsforslag 121
Betragtning 12

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 
problematiske stoffer, hvis risiciene i
forbindelse med deres anvendelse allerede 
er tilstrækkeligt styrede, eller hvis 
anvendelsen kan begrundes ud fra 
samfundsøkonomiske hensyn.

(12) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver 
Kommissionen godkendelser til 
markedsføring og anvendelse af meget 
problematiske stoffer, hvis der ikke findes 
passende alternativer eller teknologier, og
hvis anvendelsen kan begrundes ud fra 
samfundsøkonomiske hensyn.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør bekræfte målsætningen med godkendelsesproceduren. Kravet om 
godkendelse vil kun være i stand til at sikre det krævede høje beskyttelsesniveau, dersom 
meget problematiske stoffer erstattes med passende alternative stoffer eller teknologier, hvor 
det overhovedet er muligt. At holde fast ved det alternative begreb "tilfredsstillende kontrol" 
betyder, at man støtter den fortsatte anvendelse og frigivelse af stoffer, der er meget 
problematiske for miljøet, uden at tage hensyn til, om det i samfundsøkonomisk henseende er 
nødvendigt, og om der er sikrere alternativer til rådighed.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna 
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Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 122
Betragtning 126

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er bydende nødvendigt, at der sker videregivelse af nødvendige oplysninger og råd til 
slutbrugerne, således at de kan opnå sikker brug og en forsvarlig og effektiv risikostyring.

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 41, 41a, 42 og 43. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 123
Betragtning 16

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

(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 der er tale om meget farlige stoffer eller
når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand til 
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virksomheder bør træffe de nødvendige 
risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger af 
risiciene i forbindelse med deres stoffer.

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.

Or. nl

Begrundelse

Når der er tale om meget farlige stoffer, må der ske en risikovurdering, selv når mængden er 
under et ton om året. Selv i små mængder kan disse stoffer forårsage betydelig skade på miljø 
og sundhed (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 124
Betragtning 19

(19) Videnskabelig forskning og udvikling 
finder normalt sted med mængder på under 
1 ton pr. år, og det er derfor ikke nødvendigt 
at undtage sådan forskning og udvikling, 
fordi stoffer i disse mængder slet ikke skal 
registreres. For at fremme innovation, bør 
produktforskning og procesorienteret 
forskning og udvikling imidlertid undtages 
fra forpligtelsen til at registrere i en vis 
periode, hvor det endnu ikke er hensigten at 
markedsføre et stof over for et ubegrænset 
antal kunder, fordi dets anvendelse i 
præparater eller artikler stadig kræver 
yderligere forskning og udvikling, som skal 
udføres af et begrænset antal kendte kunder.

(19) Videnskabelig forskning og udvikling 
finder normalt sted med mængder på under 
1 ton pr. år, og det er derfor ikke nødvendigt 
at undtage sådan forskning og udvikling, når 
der er tale om stoffer, der er problematiske, 
lettere problematiske eller lidet 
problematiske, fordi disse stoffer i disse 
mængder slet ikke skal registreres. Dog skal 
meget problematiske stoffer undtages, da 
disse stoffer skal registreres. For at fremme 
innovation, bør produktforskning og 
procesorienteret forskning og udvikling 
imidlertid undtages fra forpligtelsen til at 
registrere i en vis periode, hvor det endnu 
ikke er hensigten at markedsføre et stof over 
for et ubegrænset antal kunder, fordi dets 
anvendelse i præparater eller artikler stadig 
kræver yderligere forskning og udvikling, 
som skal udføres af et begrænset antal 
kendte kunder.

Or. nl

Begrundelse

Når der er tale om meget problematiske stoffer, må der foretages en risikovurdering, selv om 
mængden er mindre end 1 ton pr. år. Selv i små mængder kan sådanne stoffer forårsage 
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betydelig skade på miljø og sundhed. Da disse stoffer rent faktisk falder ind under Reach, må 
der søges om dispensationer af hensyn til videnskabelig forskning og udvikling, hvori de 
benyttes (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 125
Betragtning 19 a (ny)

(19a) Integration af stoffer i 
højttekniserede produktionsprocesser eller 
modificering af tekniske metoder udgør 
komplekse processer. Herved erhverves 
vigtig stofrelateret indsigt, som der skal 
tages hensyn til ved udarbejdelsen af 
registreringsdokumentationen, f.eks. hvad 
angår anvendelsen af stoffet. For mange 
stoffers vedkommende kan der derfor kun 
udarbejdes en registreringsdokumentation, 
hvis der tages hensyn til disse 
informationer. For at fremme innovation 
bør der derfor fastsættes en overgangsfrist 
for registrering af nye stoffer.

Or. de

Begrundelse

Hænger sammen med indførelsen af artikel 19a.

Ændringsforslag af Satu Hassi 

Ændringsforslag 126
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 

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 
registreringskrav for farlige stoffer i artikler. 
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beføjelser til at kræve, at der indsendes en 
registrering.

Or. en

Begrundelse

Artikler udgør en primær kilde til eksponering for kemikalier. Brugen af farlige stoffer i 
artikler bør være underkastet registreringskravene.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 127
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 stoffer i artikler.

Or. en

Begrundelse

Artikler udgør en primær kilde til eksponering for kemikalier. Brugen af farlige stoffer i 
artikler bør være underkastet registreringskravene.

Ændringsforslaget er tilknyttet de samme forslagsstilleres ændringsforslag til artikel 5 og 6.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 
Betragtning 20

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 
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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.

registreringskrav for stoffer i artikler. Hvis 
der er tale om stoffer, som med 
sandsynlighed frigives fra artikler i 
tilstrækkeligt store mængder eller over en 
længere periode 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.

Or. en

Begrundelse

Hvad enten stoffer er beregnet til at blive frigivet eller ej, kan en sådan frigivelse ikke 
kontrolleres før, men kun efter en registrering. Ud over at undersøge eksponering for høje 
doser er det også nødvendigt at undersøge relativt lav eksponering over en længere periode.

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 129
Betragtning 24

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt.

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, og hvor problematisk det er,
fordi mængden, på grundlag af data om 
brug og risiko, giver en indikation af 
menneskers og miljøets potentielle 
eksponering for stoffer og den risiko der er 
forbundet med en sådan eksponering, og 
kravene bør beskrives udførligt.

Or. nl

Begrundelse

Mængde er et af de aspekter, der giver en indikation af, hvor sandsynligt det er at mennesker 
og miljø eksponeres for et bestemt stof. Et bedre billede af denne eksponering kan man opnå 
ved at kombinere graden af problematiskhed med mængden. På grundlag af data om brug og 
risiko kan man langt mere effektivt vurdere sandsynligheden af menneskers og miljøets 
eksponering. Hvis graden af problematiskhed benyttes, kan man tage fat på de stoffer først, 
som indebærer den højeste risiko (Bloklands prioriterede pakke).
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Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 130
Betragtning 24

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt.

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold til 
den mængde af et stof, der fremstilles eller 
importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt. Dersom der 
findes risikovurderinger, som er baseret på 
praktisk anvendelse af det pågældende stof, 
skal de tages med i betragtning.

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til de erfaringer, som faktisk er blevet gjort i de hundreder af år, 
visse kemikalier er blevet benyttet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 131
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Et anmeldelseskrav for stoffer i meget 
lave tonnager er ønskværdigt for at få 
kendskab til, hvilke stoffer der faktisk 
fremstilles, og hvilken viden der foreligger 
om disse stoffer. 

Or. en

Begrundelse

Der bør tilføjes et simpelt anmeldelseskrav for stoffer mellem 10 kg og 1 ton i Reach, således 
at man omsider kan danne sig et indtryk af den samlede mængde stoffer, der faktisk 
fremstilles, og af den viden, der foreligger om disse stoffer. Ifølge den foreliggende version af
Reach ville man kun få kendskab til omkring 30.000 stoffer, der fremstilles i mængder på over 
1 ton. EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) opregner 
imidlertid over 100.000 eksisterende stoffer. 
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Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 132
Betragtning 26 a (ny)

(26a) På baggrund af små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) særlige situation 
bør medlemsstaterne vedtage særlige 
støtteforanstaltninger, om nødvendigt også 
af økonomisk art, til fordel for disse 
virksomheder med henblik på deres 
gennemførelse af de forsøg, der er 
nødvendige for indsamlingen af de i denne 
forordning krævede oplysninger.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at gøre det muligt for medlemsstaterne at yde særlig støtte, eventuelt også 
af økonomisk art, til SMV'er.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 133
Betragtning 31

(31) For at skabe et harmoniseret, enkelt 
system bør alle registreringer indsendes til 
agenturet. For at sikre en konsistent 
fremgangsmåde og en effektiv anvendelse 
af ressourcerne, bør dette foretage en 
fuldstændighedskontrol af alle 
registreringer og tage ansvaret for 
eventuelle endelige afvisninger af 
registreringer.

(31) For at skabe et harmoniseret, enkelt 
system bør alle registreringer indsendes til 
agenturet. For at sikre, at alle indsendte 
oplysninger er konsistente, fuldstændige og 
af god kvalitet, bør de underkastes en 
uafhængig evaluering, inden de indsendes 
til agenturet. Agenturet bør tage ansvaret 
for eventuelle endelige afvisninger af 
registreringer.

Or. en

Begrundelse

I sin nuværende udformning indeholder forslaget ikke noget krav om en obligatorisk 
evaluering af indholdet af registreringsdossiererne, eftersom det kun kræves, at agenturet 
foretager en fuldstændighedskontrol (artikel 18, stk. 2). Da medlemsstaternes kompetente 
myndigheder ved en evaluering for nylig kunne konstatere, at kun 31 % af 
sikkerhedsdatabladene var udfyldt helt korrekt, er det meget vigtigt, at der foretages en 
uafhængig evaluering forud for indsendelsen for at lette agenturets opgave.
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Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 134
Betragtning 33 a (ny)

(33a) Deling og/eller fælles indsendelse af 
oplysninger fra forsøg med hvirveldyr og 
andre oplysninger, der kan forebygge 
dyreforsøg, bør være obligatorisk for at 
sikre, at gentagelser af forsøg på dyr ikke 
forekommer.

Or. en

Begrundelse

Det bør være obligatorisk at dele data fra dyreforsøg og andre data, der kan forebygge 
dyreforsøg, for at opfylde oplysningskravene i henhold til denne forordning, således at man 
sikrer, at gentagelser af forsøg ikke forekommer. Det er i overensstemmelse med artikel 24, 
stk. 5, andet afsnit (om ikke-indfasningsstoffer), og udsagnet om, at "datadeling vil være 
obligatorisk", hvad angår dyreforsøg, jf. s. 10 i begrundelsen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 135
Betragtning 34 a (ny)

(34a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
industrien afsætte flere ressourcer til 
udvikling, validering og accept af forsøg 
uden dyr. En del af de penge der indbetales 
til agenturet bør afsættes til dette formål.

Or. en

Begrundelse

I begrundelsen anføres "fremme af forsøg uden dyr" som et mål med forslaget, men teksten 
indeholder ingen forholdsregler gående ud på at nå dette mål. Især er der ingen omtale af 
øgede bevillinger til projekter med det formål at erstatte dyreforsøg.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 136
Betragtning 34 a (ny)

(34a) I overensstemmelse med 
målsætningen om at fremme alternativer til 
dyreforsøg bør Kommissionen, 
medlemsstaterne og industrien øge 
ressourcerne til og bestræbelserne på at 
sætte skub i udviklingen og valideringen af 
alternativer til dyreforsøg.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 137
Betragtning 37 a (ny)

(37a) For at styrke konkurrenceevnen i 
Fællesskabets industri og for at sikre, at 
denne forordning anvendes så effektivt som 
muligt, er det hensigtsmæssigt at skabe 
grundlag for deling af data mellem 
registranter på grundlag af rimelig 
kompensation. 

Or. en

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 138
Betragtning 39 a (ny)

(39a) Hvis potentielle registranter og/eller 
potentielle deltagere i et forum til 
udveksling af oplysninger om stoffer (SIEF 
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- Substance Information Exchange Forum) 
undlader at betale deres andel af 
omkostningerne i forbindelse med en 
undersøgelse, der omfatter dyreforsøg, bør 
de ikke have mulighed for at registrere det 
pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Det gælder om at sikre, at forpligtelsen til at dele data fra dyreforsøg overholdes, og at 
gentagelser af forsøg undgås, og derfor må potentielle registranter og/eller potentielle 
deltagere i et forum til udveksling af oplysninger om stoffer (SIEF - Substance Information 
Exchange Forum) ikke få lov til at undlade at betale deres andel af omkostningerne for 
bagefter at udføre gentagelser af dyreforsøg.

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 139
Betragtning 40 a (ny)

(40a) Hvis ejeren af en undersøgelse, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr, eller en 
anden undersøgelse, der kan forhindre 
dyreforsøg, undlader at give agenturet 
og/eller andre potentielle registranter 
adgang til undersøgelsen, bør han ikke 
have mulighed for at registrere det 
pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Det gælder om at sikre, at forpligtelsen til at dele data fra dyreforsøg overholdes, og at 
gentagelser af forsøg undgås, og derfor må ejeren af en undersøgelse, der omfatter forsøg 
med hvirveldyr, ikke have mulighed for at holde denne undersøgelse tilbage fra en anden 
deltager/andre deltagere i et forum til udveksling af oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum) for at opnå en konkurrencefordel.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 140
Betragtning 40 a (ny)
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(40a) Dersom data fra forsøg med 
hvirveldyr eller andre data, som kunne 
forebygge dyreforsøg, ikke stilles til 
rådighed for agenturet, bør det medføre, at 
ejeren af undersøgelsen forspilder sin ret til 
at lade det pågældende stof registrere.

Or. en

Begrundelse

Obligatorisk udveksling af data fra forsøg med hvirveldyr bør sammenknyttes med sanktioner. 
Hvis man nægter at stille data til rådighed med det formål at undgå gentagelser af 
dyreforsøg, bør de registranter og/eller potentielle registranter, der nægter at stille en 
undersøgelse, som kunne overflødiggøre dyreforsøg, til rådighed for agenturet og/eller andre 
registranter, ikke have lov til at lade det pågældende stof registrere.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna 

Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 141
Betragtning 41

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

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

Or. en

Begrundelse

Et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem kan give forbrugerne de 
nødvendige oplysninger og råd, således at de kan foretage en sikker og effektiv risikostyring, 
når de anvender et stof eller præparat, der indeholder kemikalier.

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 16, 42 og 43.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 142
Betragtning 41

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

(41) En del af ansvaret for risikostyring i 
forbindelse med stoffer består i formidlingen 
af oplysninger om disse stoffer på så 
hensigtsmæssige måder som muligt til 
andre fagfolk og til ikke-fagfolk. Dette er 
også en forudsætning for at disse andre 
fagfolk kan opfylde deres forpligtelser for så 
vidt angår anvendelsen af stofferne og 
præparaterne og risikostyring eller -
eliminering.

Or. fr

Begrundelse

Et hensigtsmæssigt og sammenhængende kommunikationssystem, byggende på risici og farer, 
vil give forbrugerne de informationer og råd der er nødvendige for at sætte dem i stand til 
sikkert og effektivt at styre de risici der er forbundet med et stof eller et præparat.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 143
Betragtning 41a (ny)

(41a) Udviklingen af et passende og 
konsekvent kommunikationssystem vil give 
forbrugerne de nødvendige oplysninger og 
råd, som kan sætte dem i stand til sikkert og 
effektivt at håndtere de risici, der følger 
med anvendelsen af kemiske stoffer, 
præparater eller produkter afledt deraf. 
Desuden bør man overveje muligheden af 
at give adgang til supplerende oplysninger 
på websteder med det formål at tilgodese 
forbrugernes ret til at blive informeret om 
de produkter, de anvender. 

Or. en
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Begrundelse

Let revideret formulering af ændringsforslag 9 fra udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 144
Betragtning 41 a (ny)

(41a) Risikokommunikation er et 
uundværligt led i bestræbelserne på at 
oplyse og rådgive om, hvordan man kan 
håndtere potentielle risici og således 
anvende et stof eller præparat sikkert og 
effektivt. Risikokommunikation 
forudsætter, at producenten har forståelse 
for brugernes informationsbehov, og at den 
relevante information, rådgivning og 
assistance derefter stilles til rådighed for at 
fremme en sikker anvendelse af et stof eller 
præparat hos slutbrugeren. Udviklingen af 
et relevant risikobaseret 
kommunikationssystem, herunder adgang 
til supplerende oplysninger f.eks. ved hjælp 
af websteder og oplysningskampagner, bør 
videreføres for at tilgodese forbrugernes ret 
til at blive informeret om de stoffer og 
præparater, de anvender. Dette vil 
yderligere fremme en sikker anvendelse af, 
og tilliden til, stoffer og præparater. Et 
sådant system vil være til gavn for 
forbrugerorganisationerne, fordi der 
opstilles en ramme, som tager højde for 
forbrugernes egentlige betænkeligheder 
takket være Reach, og for industrien, fordi 
systemet virker fremmende på forbrugernes 
tillid til anvendelsen af stoffer og 
præparater, der indeholder kemikalier.

Or. en

Begrundelse

Et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem kan give forbrugerne de 
nødvendige oplysninger og råd, således at de kan foretage en sikker og effektiv risikostyring, 
når de anvender et stof eller præparat, der indeholder kemikalier.
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Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 69 og 70 og artikel 73, stk. 
2, litra i a (nyt).

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 145
Betragtning 42

(42) Da det eksisterende sikkerhedsdatablad 
allerede bruges som et kommunikations-
værktøj 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 kommunikations-
værktøj 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.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 16, 41 og 43.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 146
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 

(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 
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levere ham oplysninger om disse risici; af 
samme grund bør downstream-brugere styre 
de risici, som følger af deres anvendelser af 
disse stoffer.

levere ham oplysninger om disse risici; af 
samme grund bør downstream-brugere styre 
de risici, som følger af deres anvendelser af 
disse stoffer, og indgive oplysninger om 
sikker anvendelse af stofferne langs 
forsyningskæden frem til den endelige 
bruger, dvs. forbrugeren.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 16, 41 og 42.

Ændringsforslag af John Bowis og Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 147
Betragtning 44

(44) Kravene til downstream-brugerne i 
forbindelse med udførelse af kemiske 
sikkerhedsvurderinger bør også beskrives 
udførligt, for at sætte dem i stand til at 
opfylde deres forpligtelser.

(44) Kravene til downstream-brugerne i 
forbindelse med udførelse af kemiske 
sikkerhedsvurderinger bør også beskrives 
udførligt, for at sætte dem i stand til at 
opfylde deres forpligtelser. Downstream-
brugeren giver meddelelse om de risici, der 
er omhandlet i den kemiske 
sikkerhedsvurdering, på den mest effektive 
og relevante måde i forhold til brugeren af 
stoffet eller præparatet på et givet sted i 
forsyningskæden/livscyklus og rådgiver 
forbrugerne om sikker anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre, at de bedst egnede metoder (mærkning, websteder sikkerhedsdatablade 
osv.) anvendes til at formidle risici på det mest relevante tidspunkt, f.eks. i forbindelse med 
produktion, distribution, anvendelse eller bortskaffelse.

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 148
Betragtning 47
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(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 oplysningskravene i bilag V 
til VIII, 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. 
Den medlemsstat, i hvilken fremstillingen 
finder sted eller importøren er etableret, bør 
have ansvaret for vurdering af forslag til 
forsøg.

Or. en

Begrundelse

Forslag til forsøg, der omfatter forsøg med hvirveldyr for at opfylde informationskravene i 
bilag V til VIII for alle stoffer, bør evalueres for at undgå dyreforsøg og spare omkostninger i 
industrien, og fordi data fra dyreforsøg kun bør indgives, hvis det er nødvendigt som led i 
sikkerhedsvurderingen af et stof.

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 149
Betragtning 47 a (ny)

(47a) For at undgå dyreforsøg bør alle 
forslag til forsøg, der omfatter forsøg med 
hvirveldyr for at opfylde informationskrav i 
henhold til denne forordning, kunne gøres 
til genstand for bemærkninger fra 
interessenterne i en periode på 90 dage. 
Den kompetente myndighed tager sådanne 
bemærkninger med i betragtning ved 
behandlingen af forslaget til forsøg og ved 
udarbejdelsen af sin afgørelse.

Or. en
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Begrundelse

"High Production Volume"-kemikalieprogrammet i USA har vist, at en sådan procedure kan 
bidrage væsentligt til at undgå dyreforsøg.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 150
Betragtning 47 a (ny)

(47a) For at undgå dyreforsøg og spare 
omkostninger bør interessenter have en 
periode på 90 dage, i hvilken de kan 
fremsætte bemærkninger til forslag om 
forsøg, der involverer hvirveldyr. De 
kompetente myndigheder bør tage 
bemærkninger, der modtages i denne 
periode, med i betragtning.

Or. en

Begrundelse

"High Production Volume"-kemikalieprogrammet i USA har vist, at man kan undgå 
dyreforsøg og spare omkostninger ved at lade interessenterne fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 151
Betragtning 47 b (ny)

(47b) For at undgå dyreforsøg og spare 
omkostninger bør Det Europæiske Center 
for Validering af Alternative Metoder 
(ECVAM) høres af de kompetente 
myndigheder ved behandlingen af forslag 
til forsøg, der omfatter forsøg med 
hvirveldyr.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør have adgang til den nyeste ekspertviden, erfaring og 
information om udvikling af alternative forsøg i forbindelse med evalueringen af forslag til 
forsøg, fordi der sker hurtige fremskridt på dette videnskabelige område.
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Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 152
Betragtning 47 b (ny)

(47b) For at undgå dyreforsøg bør den 
kompetente myndighed høre Det 
Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder (ECVAM) ved 
udarbejdelsen af sin afgørelse om et forslag 
til forsøg, der omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og som er indgivet af en eller 
flere registranter.

Or. en

Begrundelse

På grund af den igangværende udvikling inden for alternative forsøgsmetoder bør de 
kompetente myndigheder høre eksperter, der er i besiddelse af den nyeste viden, erfaring og 
information om alternative forsøg.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 153
Betragtning 49

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

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

Or. de

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 38.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter

Ændringsforslag 154
Betragtning 50

(50) Kollektiv enighed mellem 
medlemsstaternes myndigheder om deres
udkast til afgørelser skaber grundlaget for et 
effektivt system, der respekterer 
subsidiaritetsprincippet, samtidig med at det 
indre marked opretholdes. Hvis en eller flere 
medlemsstater eller agenturet ikke kan 
tilslutte sig udkastet til en afgørelse, bør 
denne være underlagt en centraliseret 
procedure. Agenturet bør træffe afgørelserne 
efter anvendelsen af disse procedurer.

(50) Enighed i agenturets 
medlemsstatsudvalg om et udkast til 
afgørelse skaber grundlaget for et effektivt 
system, der respekterer 
subsidiaritetsprincippet, samtidig med at det 
indre marked opretholdes. Hvis en eller flere 
medlemsstater eller agenturet ikke kan 
tilslutte sig udkastet til en afgørelse, bør 
denne være underlagt en centraliseret 
procedure. Agenturet bør træffe afgørelserne 
efter anvendelsen af disse procedurer.

Or. en

Begrundelse

Revideret formulering af ændringsforslag 11 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 155
Betragtning 52

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som 
anvender dem, skal påvise overfor den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis. Hvis dette ikke er tilfældet, 
kan der stadig gives godkendelse til 

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber erstattes af stoffer, der ikke 
udgør en risiko for menneskers helbred og 
miljøet. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der 
kun gives godkendelse til anvendelser af 
stoffer med meget problematiske 
egenskaber i en afgrænset periode på højst 
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anvendelser, hvis virksomhederne godtgør, 
at fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller 
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 
indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

tre år, hvis virksomhederne godtgør, at 
fordelene for samfundet som følge af brugen 
af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 
indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

Or. en

Begrundelse

For at fremme substitution bør reglerne være klare for både virksomheder og brugere.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies 

Ændringsforslag 156
Betragtning 52

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som 
anvender dem, skal påvise overfor den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis. Hvis dette ikke er tilfældet, 
kan der stadig gives godkendelse til 
anvendelser, hvis virksomhederne godtgør, 
at fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller 
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed, navnlig 
af sårbare befolkningsgruppers sundhed, 
og af miljøet bør stoffer med meget 
problematiske egenskaber behandles på en 
særlig måde og bør kun være godkendt, hvis 
virksomhederne godtgør, at fordelene for 
samfundet som følge af brugen af stoffet 
mere end opvejer risiciene i forbindelse med 
dets anvendelse, og at der ikke findes 
passende alternative stoffer eller teknologier. 
Den godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure baseret 
på ansøgninger fra virksomhederne 
kontrollere, at disse krav er opfyldt Da 
godkendelser skal sikre en høj grad af 
beskyttelse i hele det indre marked, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
myndighed, der udsteder godkendelser.
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indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages særlig hensyn til sårbare befolkningsgrupper i godkendelsesproceduren. 
Desuden kan godkendelsesproceduren kun sikre det nødvendige høje beskyttelsesniveau, hvis 
stoffer med meget problematiske egenskaber så vidt muligt erstattes af sikrere alternative 
stoffer eller teknologier. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 157
Betragtning 52

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som 
anvender dem, skal påvise overfor den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis. Hvis dette ikke er tilfældet,
kan der stadig gives godkendelse til 
anvendelser, hvis virksomhederne godtgør, 
at fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller 
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 
indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed, navnlig
af sårbare befolkningsgruppers sundhed,
og af miljøet bør stoffer med meget 
problematiske egenskaber kun godkendes, 
hvis virksomhederne godtgør, at fordelene 
for samfundet som følge af brugen af stoffet 
klart opvejer risiciene i forbindelse med dets 
anvendelse, og at der ikke findes passende 
alternative stoffer eller teknologier. Den 
godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure baseret 
på ansøgninger fra virksomhederne 
kontrollere, at disse krav er opfyldt Da 
godkendelser skal sikre en høj grad af 
beskyttelse i hele det indre marked, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
myndighed, der udsteder godkendelser.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med godkendelser bør der tages særligt hensyn til sårbare befolkningsgrupper.

Godkendelsesbestemmelsen vil kun skabe det høje beskyttelsesniveau, der er brug for, hvis 
den indeholder krav om erstatning af meget problematiske stoffer med sikrere alternative 
stoffer eller teknologier overalt, hvor dette er muligt. Dette er i tråd med lignende 
fællesskabslovgivning (f.eks. lovgivningen om biocider, farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr og arbejdstagernes sundhed). At holde fast ved den alternative målsætning 
om, at risiciene skal styres på passende vis, er det samme som at gå ind for forsat anvendelse 
og frigivelse af meget problematiske stoffer, selv når der findes sikrere alternativer.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller 

Ændringsforslag 158
Betragtning 52

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør stoffer med meget problematiske 
egenskaber behandles på en særlig måde, i 
henhold til hvilken de virksomheder, som
anvender dem, skal påvise overfor den 
godkendende myndighed, at risiciene styres 
på passende vis. Hvis dette ikke er tilfældet, 
kan der stadig gives godkendelse til 
anvendelser, hvis virksomhederne godtgør, 
at fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer risiciene i 
forbindelse med dets anvendelse, og at der 
ikke findes passende alternative stoffer eller 
teknologier. Den godkendende myndighed 
bør derefter gennem en 
godkendelsesprocedure baseret på 
ansøgninger fra virksomhederne kontrollere, 
at disse krav er opfyldt Da godkendelser skal 
sikre en høj grad af beskyttelse i hele det 
indre marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den myndighed, der 
udsteder godkendelser.

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed, navnlig 
af sårbare befolkningsgruppers sundhed, 
og af miljøet bør stoffer med meget 
problematiske egenskaber behandles på en 
særlig måde, i henhold til hvilken de 
virksomheder, som anvender dem, skal 
påvise overfor den godkendende myndighed, 
at risiciene styres på passende vis. Hvis dette 
ikke er tilfældet, kan der stadig gives 
godkendelse til anvendelser, hvis 
virksomhederne godtgør, at fordelene for 
samfundet som følge af brugen af stoffet 
mere end opvejer risiciene i forbindelse med 
dets anvendelse, og at der ikke findes 
passende alternative stoffer eller teknologier. 
Den godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure baseret 
på ansøgninger fra virksomhederne 
kontrollere, at disse krav er opfyldt Da 
godkendelser skal sikre en høj grad af 
beskyttelse i hele det indre marked, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
myndighed, der udsteder godkendelser.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har bekræftet, at "beskyttelsen af børns sundhed mod sygdomme, der 
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skyldes miljøfaktorer, udgør en væsentlig investering for at sikre en passende menneskelig og 
økonomisk udvikling" (betænkning af Paulsen om en europæisk strategi for miljø og 
sundhed).

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 159
Betragtning 53 a (ny)

(53a) Det er en grundlæggende 
forudsætning for godkendelse af et farligt 
stof, at der ikke findes sikrere alternativer. 
En godkendelse bør være tidsbegrænset og 
fungere som et incitament til at udvikle 
sikrere alternativer og fremme innovation.

Or. en

Begrundelse

Reach bør fremme vedvarende miljømæssig innovation gennem udvikling af sikrere 
alternativer.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 160
Betragtning 61 a (ny)

(61a) Denne forordning bør bidrage til at 
forebygge erhvervssygdomme, der er 
relateret til eksponering for og anvendelse 
af kemikalier. Den Europæiske Union bør 
investere i detoksificeringsmetoder for at 
helbrede erhvervssygdomme, der er 
relateret til kemikalier.

Or. en

Begrundelse

Reach bør resultere i en bedre beskyttelse af arbejdstagerne.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna 
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Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 161
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 og 
forordningens implementering og om 
risiko. 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, kommunikationsekspertise, at 
der er åbenhed, og at det er effektivt.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 41a og 70 og artikel 73, 
stk. 2, litra i a (nyt).

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 162
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 

(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 i 
offentligheden så offentligheden og 
samtlige interessenter kan have tillid til 
sikkerheden omkring de stoffer og 
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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.

præparater de benytter. Det bør ligeledes 
spille en central rolle i koordineringen af 
kommunikationen omkring Reach og dets 
indførelse. 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, en stor kapacitet med hensyn til 
regulering, og solidt kendskab til 
kommunikation, samt at sørge for at det 
fungerer åbent og effektivt.

Or.fr

Begrundelse

Et hensigtsmæssigt og sammenhængende kommunikationssystem, byggende på objektivitet og 
videnskabelig relevans i de udleverede oplysninger, vil give forbrugerne de informationer og 
råd der er nødvendige for at sætte dem i stand til sikkert og effektivt at styre de risici der er 
forbundet med et stof eller et præparat.

Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 41.

Ændringsforslag af Frédérique Ries 

Ændringsforslag 163
Betragtning 70

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

(70) Agenturets struktur bør være egnet til 
de arbejdsopgaver, som det skal udføre. 
Erfaringer med lignende 
fællesskabsagenturer giver nogle 
retningslinjer i denne henseende, men 
strukturen bør tilpasses for at opfylde de 
specifikke behov i forbindelse med denne 
forordning. I denne henseende bør man 
internt i agenturet oprette et videnscenter, 
specialiseret i at kommunikere om de risici 
og farer der er forbundet med visse stoffer 
og præparater.

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt at operere med inden for agenturet at oprette et center med speciale i at 
kommunikere om de risici og farer der er forbundet med visse stoffer og præparater.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate 

Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 164
Betragtning 70

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er tilknyttet ændringsforslagene til betragtning 41 a og 69 og artikel 73, 
stk. 2, litra i a (nyt9.

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 165
Betragtning 73

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

(73) Bestyrelsen bør have de nødvendige 
beføjelser til at fastlægge et budget, 
kontrollere dets gennemførelse, fastsætte 
gebyrernes struktur og størrelse, udarbejde 
en forretningsorden, vedtage 
finansregulativer og udpege den 
administrerende direktør. I 
overensstemmelse med målet om at fremme 
forsøg uden dyr bør en del af gebyret 
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afsættes til at udvikle forsøgsmetoder uden 
dyr.

Or. en

Begrundelse

For at realisere det i denne forordning opstillede mål om at fremme forsøg uden dyr er det 
påkrævet at stille flere ressourcer til rådighed for at udvikle forsøgsmetoder uden dyr, der 
kan anvendes for at opfylde informationskravene i denne forordning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle 

Ændringsforslag 166
Betragtning 73

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Chris Davies 

Ændringsforslag 167
Betragtning 77 a (ny)

(77a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
agenturet have mandat til at udvikle og 
implementere en politik til udvikling, 
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validering og juridisk accept af 
forsøgsmetoder uden dyr og til at sikre, at 
disse metoder anvendes i intelligent trinvis 
risikovurdering for at opfylde kravene i 
denne forordning. I dette øjemed bør 
agenturet omfatte et udvalg for alternative 
forsøgsmetoder, der består af eksperter fra 
Det Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder (ECVAM), 
dyrevelfærdsorganisationer og andre 
relevante interessenter, for at sikre 
tilstedeværelsen af den bredest mulige 
videnskabelige og tekniske ekspertise, der 
er tilgængelig i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Denne forordnings målsætning om at fremme forsøg uden dyr bør medtages i agenturets 
mandat og arbejde for at sikre en effektiv implementering. Derfor bør der i agenturets regi 
nedsættes et udvalg bestående af relevante eksperter, som kan udføre opgaver i forbindelse 
med udviklingen og anvendelsen af alternative forsøgsmetoder.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 168
Betragtning 89

(89) Ressourcerne bør koncentreres om 
stoffer med de mest problematiske 
egenskaber. Et stof bør derfor kun optages i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Der bør 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsende forslag til agenturet. Agenturet 
bør afgive dets udtalelse om forslaget, og de 
berørte parter bør have mulighed for at 
kommentere det. Kommissionen bør derefter 
træffe en afgørelse.

(89) For at give medlemsstaterne mulighed 
for at indsende forslag vedrørende 
harmoniseret klassificering af et stof i bilag 
I til direktiv 67/548/EØF eller bilag I til 
direktiv 1999/45/EF bør de udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med detaljerede 
krav. Dette dossier bør indeholde en 
begrundelse for en indsats på 
fællesskabsplan. Agenturet bør afgive dets 
udtalelse om forslaget, og de berørte parter 
bør have mulighed for at kommentere det. 
Kommissionen bør derefter træffe en 
afgørelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er alt for restriktivt at indskrænke harmoniseret klassificering til at omfatte CMR-stoffer 
og luftbårne allergener. Der findes mange flere særdeles relevante former for indvirkning på 
menneskers helbred og miljøet. Klassificering har vist sig at være meget kontroversiel - det er 
et alt for kontroversielt emne til, at man kan overlade det til industrien alene. Harmoniseret 
klassificering gør det muligt at løse konflikter uden om domstolene og sparer dermed 
ressourcer.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies 

Ændringsforslag 169
Betragtning 89

(89) Ressourcerne bør koncentreres om 
stoffer med de mest problematiske 
egenskaber. Et stof bør derfor kun optages i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Der bør 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsende forslag til agenturet. Agenturet 
bør afgive dets udtalelse om forslaget, og de 
berørte parter bør have mulighed for at 
kommentere det. Kommissionen bør derefter 
træffe en afgørelse.

(89) Ressourcerne bør koncentreres om 
stoffer med de mest problematiske 
egenskaber. Et stof bør derfor kun optages i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis det 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagent eller 
reproduktionstoksisk i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen eller er 
anerkendt i autoritative videnskabelige 
undersøgelser som en trussel mod 
menneskers sundhed og miljøet. Der bør 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder mulighed for at 
fremsende forslag til agenturet. Agenturet 
bør afgive dets udtalelse om forslaget, og de 
berørte parter bør have mulighed for at 
kommentere det. Kommissionen bør derefter 
træffe en afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Mange sundhedsrelaterede "endpoints"/egenskaber er hidtil ikke blevet identificeret fuldt ud 
eller har ikke videnskabelige protokoller for afprøvning af atypiske virkninger, f.eks. mange 
neuro-udviklingsmæssige forstyrrelser. Det bør altid være muligt at tilføje et stof, hvis det 
betragtes som en trussel mod menneskers sundhed. 
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 170
Betragtning 90 a (ny)

(90a) Reach bør sætte borgere, 
arbejdstagere og forbrugere i stand til at 
have tillid til, at ethvert produkt, der 
markedsføres i Fællesskabet, er sikkert, og 
at der ikke er risiko for at blive eksponeret 
for kemikalier i mængder eller blandinger, 
som udgør en fare for deres sundhed eller 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

De produkter, der sættes til salg, bør være sikre for forbrugerne. Det er denne garanti, 
Reach-forordningen skal give.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 171
Betragtning 91

(91) Fællesskabets borgere bør havde 
adgang til oplysninger om kemikalier, som 
de kan blive eksponeret for, således at de 
kan træffe kvalificerede beslutninger 
vedrørende brug af kemikalier. En 
gennemskuelig metode til opnåelse af dette, 
vil være at give dem adgang til ikke-
fortrolige oplysninger i agenturets database, 
herunder kortfattede profiler af de farlige 
egenskaber, etiketteringskrav og relevant 
fællesskabslovgivning, inklusive godkendte 
anvendelser og 
risikostyringsforanstaltninger.

(91) Fællesskabets borgere bør havde 
adgang til oplysninger om kemikalier, som 
de kan blive eksponeret for, således at de 
kan træffe kvalificerede beslutninger 
vedrørende brug af kemikalier. En 
gennemskuelig metode til opnåelse af dette, 
vil være, på deres eget sprog (forudsat det 
er et af EU's officielle sprog), at give dem 
adgang til ikke-fortrolige oplysninger i 
agenturets database, herunder kortfattede 
profiler af de farlige egenskaber, 
etiketteringskrav og relevant 
fællesskabslovgivning, inklusive godkendte 
anvendelser og 
risikostyringsforanstaltninger.

Or. nl

Begrundelse

Målsætningen for Reach omfatter beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det er 
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enormt vigtigt, at enkeltpersoner fra offentligheden er i stand til at modtage informationer om 
kemikalier på et sprog, de forstår.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 172
Betragtning 91

(91) Fællesskabets borgere bør havde 
adgang til oplysninger om kemikalier, som 
de kan blive eksponeret for, således at de 
kan træffe kvalificerede beslutninger 
vedrørende brug af kemikalier. En 
gennemskuelig metode til opnåelse af dette, 
vil være at give dem adgang til ikke-
fortrolige oplysninger i agenturets database, 
herunder kortfattede profiler af de farlige 
egenskaber, etiketteringskrav og relevant 
fællesskabslovgivning, inklusive godkendte 
anvendelser og 
risikostyringsforanstaltninger.

(91) Fællesskabets borgere bør havde 
adgang til oplysninger om kemikalier, som 
de kan blive eksponeret for, således at de 
kan træffe kvalificerede beslutninger 
vedrørende brug af kemikalier. En 
gennemskuelig metode til opnåelse af dette, 
vil være at give dem adgang til ikke-
fortrolige oplysninger i agenturets database, 
herunder kortfattede profiler af de farlige 
egenskaber, etiketteringskrav og relevant 
fællesskabslovgivning, inklusive godkendte 
anvendelser og 
risikostyringsforanstaltninger. 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 deltage i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet ("Århus-konventionen"), 
som Det Europæiske Fællesskab er 
kontraherende part i.

Or. fr

Ændringsforslag af Guido Sacconi og Chris Davies 

Ændringsforslag 173
Betragtning 100 a (ny)
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(100a) Affald som defineret i direktiv 
75/442/EØF og senere ændringer heraf er 
ikke stoffer, præparater eller artikler i den i 
artikel 3 i denne forordning omhandlede 
forstand.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at affald ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Reach-
forordningen. (Guido Sacconi)

Affald er pr. definition udelukket fra Reach-systemet, da det hverken er et stof eller et 
præparat. (Chris Davies)

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman og Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 174
Betragtning 104 a (ny)

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

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af affald eller sekundære råvarer i anvendelsesområdet for Reach ville indebære, 
at der blev stillet uforholdsmæssigt strenge krav til genanvendelse og nyttiggørelse, uden at 
dette ville have supplerende gavnlige virkninger for menneskers sundhed eller miljøet. 
Desuden bør affald og materialer, der anvendes som sekundære råvarer, være udelukket fra 
anvendelsesområdet for Reach, fordi de er reguleret på fyldestgørende måde i EF's 
affaldslovgivning, og fordi det ville være i modstrid med denne lovgivnings mål.
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Ændringsforslag af Liam Aylwar

Ændringsforslag 175
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. Denne forordning fastlægger 
bestemmelser om stoffer i betydningen i 
artikel 3, stk. 1. Disse bestemmelser finder 
anvendelse på import og markedsføring af 
sådanne stoffer alene eller i præparater, hvis 
dette er anført, eller i artikler, hvis artiklens 
påkrævede funktion kræver frigivelse af 
stoffet. Disse bestemmelser finder ikke 
anvendelse på artikler som defineret i 
artikel 3, stk. 3, undtagen som fastsat i 
artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Når det drejer sig om stoffer, der fremstilles, men ikke markedsføres (udelukkende eksport, 
intern F&U, visse mellemprodukter), er dette en mere hensigtsmæssig regulering, der også er 
lettere at håndhæve. Den administrative byrde, der er forbundet med registrering, bør undgås 
for at sikre EU-industriens konkurrenceevne. De stoffer, der fremstilles og anvendes, er 
underlagt kontrol i henhold til den relevante lovgivning om sundhed, sikkerhed og miljø, f.eks. 
reglerne om kemiske agenser til fremstillingsvirksomhed og om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (IPPC). Derfor er de nødvendige oplysninger vedrørende 
beskyttelse af arbejdstagere og miljø til rådighed internt og kan inspiceres af myndighederne 
efter anmodning.

Artikler er ikke omfattet af Reach, fordi Reach fokuserer på stoffer. For at undgå at skabe 
forvirring bør artikler imidlertid udtrykkeligt udelukkes fra anvendelsesområdet for Reach, 
undtagen hvad angår artikel 6. Artikler (altså fremstillede produkter) er allerede omfattet 
udførligt og udtømmende af anden EU-lovgivning (som f.eks. direktiverne om 
produktsikkerhed og produktansvar og reglerne om beskyttelse af arbejdstagere). Desuden vil 
stoffer, der markedsføres i EU for at blive inkorporeret eller medtaget i artikler, naturligvis 
fortsat være omfattet af Reach.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann 

Ændringsforslag 176
Artikel 1, stk. 2

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

den frie bevægelighed for sådanne stoffer i 
det indre marked i overensstemmelse med 
diligenspligten.

Or. en

Begrundelse

Et stort antal kemikalier og anvendelser vil ikke være omfattet af bestemmelserne i Reach-
forordningen - det gælder bl.a. op imod 70.000 stoffer, der produceres i mængder på under 1 
ton om året - og derfor er det nødvendigt at introducere en generel diligenspligt for at 
definere industriens ansvar for en sikker håndtering og anvendelse af ALLE kemikalier. 
Diligenspligten skal finde anvendelse på alle stoffer (uanset produktionsmængde), således at 
det markeres, at industrien ikke alene forventes at opfylde de særlige forpligtelser i henhold 
til Reach-forordningen, men også det grundlæggende sociale, økonomiske og miljømæssige 
ansvar, der er forbundet med at udøve erhvervsvirksomhed. Disse særlige bestemmelser 
garanterer også retssikkerhed for de virksomheder, der opfylder deres diligenspligt. Tilknyttet 
ændringsforslaget til betragtning 20. (Corbey)

Ændringsforslaget er forbundet med genindførelsen af diligenspligten. Reach-systemet 
vedrører ikke alle kemiske stoffer. Op imod 70.000 stoffer er potentielt udelukket fra 
forordningens anvendelsesområde (fordi de produceres i mængder på under 1 ton). Derfor er 
det absolut nødvendigt at tilgodese kravet om at beskytte menneskers sundhed og miljøet ved 
at pålægge producenterne af kemiske produkter og de efterfølgende brugere af disse 
produkter en generel diligenspligt, som indebærer, at man skal kunne godtgøre, at der kan 
ske en sikker anvendelse af det enkelte stof. (Ferreira m.fl.)

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller 

Ændringsforslag 177
Artikel 1, stk. 3

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

3. Producenter, importører og downstream-
brugere sikrer, at stoffer ikke skader 
menneskers sundhed eller miljøet, ved at 
give adgang til de nødvendige oplysninger 
og træffe de nødvendige foranstaltninger i 
hvert enkelt tilfælde i forbindelse med 
fremstilling, import, markedsføring eller 
anvendelse af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler. Sådanne foranstaltninger 
bør være baseret på 
forsigtighedsprincippet, og ved udvælgelsen 
af stoffer til fremstilling og anvendelse bør 
producenter og downstream-brugere 
udvælge det sikreste stof, der er til 
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rådighed. 
Forpligtelserne i stk. 1 finder anvendelse, 
for så vidt som de ikke kan betragtes som 
urimelige, når der tages hensyn til 
fordelene for sundheden eller miljøet i 
sammenligning med omkostningerne.
Producenter, importører og downstream-
brugere fører sådanne optegnelser 
vedrørende deres anvendelse af kemikalier, 
som er nødvendige af hensyn til 
diligenspligten. Disse optegnelser føres og 
videregives på en transparent måde, så 
længe stoffet fremstilles, importeres, 
markedsføres eller anvendes.

Or. en

Begrundelse

Reach beskæftiger sig kun med visse kemikalier og visse anvendelsesformer. Derfor er det 
vigtigt at pålægge alle producenter og brugere af kemikalier en generel diligenspligt. Dette er 
i realiteten blot en kodificering af de forpligtelser, som kemikalieindustrien frivilligt har 
påtaget sig (f.eks. "Responsible Care"-programmet).

Udsagnet i artikel 3, stk. 1, i Reach-forslaget kunne være blevet fremsat allerede i forbindelse 
med den eksisterende kemikalielovgivning, men Reach introducerer også nye element, som 
repræsenterer en overførsel af ansvar til industrien - det gælder navnlig kravene om data om 
eksisterende kemikalier, kemiske sikkerhedsrapporter, godkendelse samt fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer. Artikel 1, stk. 3, må derfor betragtes som et korrekt udsagn, 
men der er ikke tale om en diligenspligt, der udgør et supplement til de andre krav i Reach.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 178
Artikel 1, stk. 3

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

3. Producenter, importører og downstream-
brugere af et stof i oprindelig form eller 
som bestanddel i et præparat eller i en 
artikel bør være forpligtet til at fremstille, 
importere, anvende og markedsføre dette 
stof på en sådan måde, at det under med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser ikke skader 
menneskers sundhed eller miljøet.
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Or. en

Begrundelse

Der er tale om et krav og ikke et princip. Hver eneste virksomhed bør have ansvaret for de 
produkter, der fremstilles og markedsføres. I den foreliggende forordning sker der kun en 
risikovurdering for 10.000 ud af 100.000 indfasningsstoffer, og derfor bør der opstilles et 
princip om, at der skal lægges tilstrækkelig vægt på at vurdere de risici, der er forbundet med 
de andre stoffer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer og Erna 
Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 179
Artikel 1, stk. 3

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

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 under 
normale eller med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser. Bestemmelserne i 
forordningen bygger på 
forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe overensstemmelse med definitionen af "sikkert 
produkt" i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed (2001/95/EF) og er nødvendigt for 
at fastlægge den ramme og de begrænsninger, der gælder for forordningens anvendelse.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 180
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Forordningen tager sigte på et højt 
beskyttelsesniveau og bygger på 
principperne om forebyggende indsats, om 
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indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved 
kilden og om, at forureneren betaler.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslagets ordlyd ligner ordlyden i EF-traktatens artikel 174, stk. 2, hvori de 
grundlæggende principper for miljølovgivning fastlægges. Reach-forordningen er et vigtigt 
led i denne lovgivning.

Ændringsforslag af Ria uijten, Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, María Sornosa 
Martínez og María Isabel Salinas García 

Ændringsforslag 181
Artikel 1, stk. 3 a og 3 b (nye)

3a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over eller 
med rimelighed kunne have forudset, at 
disse handlinger kunne være skadelige for 
menneskers sundhed eller miljøet, træffer 
alle de foranstaltninger, der med 
rimelighed kan forventes af ham for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
sådanne indvirkninger.
3b. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der som led i sit fag 
eller erhverv leverer et stof eller et 
præparat eller en artikel, der indeholder et 
sådant stof eller præparat, til en producent, 
importør eller downstream-bruger, sørger i 
det omfang, dette med rimelighed kan 
forventes, for en sådan tilstrækkelig 
kommunikation og 
informationsudveksling, herunder om 
nødvendigt teknisk bistand, som med 
rimelighed er nødvendig for at forebygge, 
begrænse eller afhjælpe skadelige 
indvirkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet.
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget indfører princippet om diligenspligt.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann 

Ændringsforslag 182
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Enhver fabrikant, importør eller 
downstream-bruger benytter de 
informationer han er i besiddelse af, eller 
de informationer man med nogen ret kan 
sige han burde være i besiddelse af, til at 
opfylde sine forpligtelser med at 
gennemføre ovennævnte bestemmelser. 
Udvekslingen af informationer og ovenfor 
nævnte kommunikation skal i alle tilfælde 
omfatte følgende data:
(i) Data der er nødvendige for at være i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser.
(ii) En beskrivelse af 
minimumsforanstaltninger der er 
nødvendige for at forebygge eller begrænse 
skadelige virkninger på menneskers 
sundhed og på miljøet, for så vidt angår 
rimeligt forudsigelige operationer som 
involverer et stof, et præparat eller et 
produkt der indeholder et stof eller et 
præparat.
(iii) Enhver fabrikant, importør eller 
downstream-bruger fører ajourførte 
registre med de i stk. 1 nævnte oplysninger, 
herunder det navn hvorunder stofferne 
markedsføres eller præparater eller artikler 
der indeholder disse stoffer, præparater, 
stoffernes kemiske identitet, præparaternes 
sammensætning og, om fornødent, 
rapporterne om kemisk sikkerhed og 
enhver anden oplysning som er nødvendig 
for opfyldelsen af denne forordning.
Enhver fabrikant, importør eller 
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downstream-bruger skal, på anmodning fra 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat hvori han/hun er etableret, 
give denne adgang til de registre der er 
omtalt under (iii) i denne artikel.

Or. fr

Begrundelse

Det er en grundlæggende forudsætning for Reach's iværksættelse og for kontrollen med, om 
kravene overholdes, at der sker en passende registerføring i de virksomheder der indgår i 
produktionskæden for og markedsføringen af kemiske stoffer. Denne bestemmelse gør kun 
kravene om god praksis offentlige og indebærer ikke nogen yderligere omkostninger for 
erhvervet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann 

Ændringsforslag 183
Artikel 1, stk. 3 b (nyt)

3b. Det ansvar som denne forordning 
medfører for fabrikanter, importører og 
downstream-brugere hviler på 
operatørernes legitime tillid til rigtig 
information, som bygger på den nyeste 
videnskabelige viden på det tidspunkt hvor 
stoffet, præparatet eller produktet sendes på 
markedet, og som tilflyder dem under hele 
forsyningskæden.
På grundlag heraf skal fabrikanter, 
importører eller downstream-brugere 
træffe de foranstaltninger der er 
nødvendige for at undgå at fremstilling, 
import, markedsføring eller brug af stoffer 
i præparater eller produkter skader 
menneskers sundhed eller miljøet. 
Fabrikanters og downstream-brugeres 
udvælgelse af stoffer til produktion og brug 
skal bygge på den sikreste 
forhåndenværende valgmulighed under 
hensyntagen til de medfølgende 
omkostninger og den krævede præstation.

Or. fr
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Begrundelse

I den udstrækning Reach-forslaget ikke omhandler alle kemiske stoffer (f.eks. stoffer på under 
1 ton om året), anvendes forsigtighedsprincippet lige så meget for at afhjælpe mangelen på 
informationer som for at imødese foranstaltninger til reduktion af risici. 
Forsigtighedsprincippet garanterer, at fabrikanten af kemiske stoffer udarbejder og 
offentliggør grundlæggende sikkerhedsoplysninger for samtlige anvendte kemiske stoffer, 
uanset om de er registreret eller ej. Denne formulering ville kodificere den kemiske industris 
frivillige forpligtelser.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 184
Artikel 1, stk. 3 a og 3 b (nyt)

3a. Producenter, importører og 
downstream-brugere sørger for, at den 
nødvendige information fremskaffes og de 
nødvendige forholdsregler tages for at 
undgå skade på menneskers sundhed og på 
miljøet som følge af fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af stoffer 
alene, i præparater eller i artikler på måder 
og vilkår, der er rimeligt forudsigelige.
3b. Producenter, importører og 
downstream-brugere fører de fortegnelser, 
der er nødvendige for at efterleve 
bestemmelserne i stk. 3a. Disse fortegnelser 
stilles efter anmodning til rådighed for de 
kompetente myndigheder og agenturet. 

Or. en

Begrundelse

Reach omfatter ikke alle kemikalier. Op mod 70.000 kemikalier er potentielt udelukket fra 
Reach (de kemikalier, der forekommer i mængder på under 1 ton). Det er derfor vigtigt for 
beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet at pålægge kemikalieproducenter og 
downstream-brugere en generel diligenspligt til at dokumentere sikker anvendelse. Dette var 
blevet foreslået i hvidbogen og i det udkast til lovgivningsmæssigt forslag, der gjordes til 
genstand for en høring via internettet, og støttedes af Rådet og Parlamentet. Imidlertid 
degraderer Reach-forslaget diligenspligten fra at være en retlig forpligtelse til at være et 
princip, der ikke kan håndhæves. Formålet med ændringsforslaget er atter at gøre 
diligenspligt retligt bindende.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García og Inés Ayala 
Sender

Ændringsforslag 185
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Gennemførelsen og iværksættelsen af 
bestemmelserne i denne forordning må på 
ingen måde forudsætte øgede 
bureaukratiske og administrative byrder for 
de små og mellemstore virksomheder.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at minimere stigningen i SMV'ernes bureaukratiske byrder som følge af 
gennemførelsen af denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez, María Isabel Salinas García og Inés Ayala 
Sender

Ændringsforslag 186
Artikel 1, stk. 3 b (nyt)

3b. I forbindelse med gennemførelsen af 
denne forordning skal Den Europæiske 
Union sørge for mekanismer til hjælp og 
støtte for små og mellemstore virksomheder

Or. es

Begrundelse

Med henblik på at lette gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning, og på grund af 
disses kompleksitet, er det nødvendigt at operere med mekanismer til at hjælpe og støtte 
SMV'er til at komme i gang.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 187
Artikel 1 a (ny)
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Artikel 1a
Diligenspligt
1. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over eller 
med rimelighed kunne have forudset, at 
disse handlinger kunne være skadelige for 
menneskers sundhed eller miljøet, træffer 
alle de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at undgå skader på menneskers 
sundhed og miljøet.
2. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der leverer et stof eller 
et præparat eller en artikel, der indeholder 
et sådant stof eller præparat, til en 
producent, importør eller downstream-
bruger, sørger for tilstrækkelig 
kommunikation og 
informationsudveksling, herunder om 
nødvendigt teknisk bistand, for at undgå 
skader på menneskers sundhed og miljøet.
3. Føring af fortegnelser:
a) alle producenter, importører eller 
downstream-brugere benytter de 
oplysninger, som de ligger inde med, eller 
som de med rimelighed kan forventes at 
ligge inde med, til at opfylde 
informationskravene i stk. 2; i denne 
henseende skal den i stk. 2 omhandlede 
informationsudveksling og kommunikation 
under alle omstændigheder omfatte 
følgende oplysninger:
(i) oplysninger, der med rimelighed kan 
siges at være nødvendige for at gøre det 
muligt at opfylde de i denne forordning 
fastsatte forpligtelser
(ii) en beskrivelse af de foranstaltninger, 
der som et minimum skønnes nødvendige 
for at forebygge eller begrænse skadelige 
indvirkninger på menneskers sundhed og 
miljøet som følge af med rimelighed 
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forudsigelige handlinger, hvori indgår et 
stof, et præparat eller en artikel, der
indeholder et stof eller et præparat
b) alle producenter, importører og 
downstream-brugere fører en opdateret 
fortegnelse indeholdende de i stk. 1 
omhandlede oplysninger, herunder 
handelsnavne på stoffer, præparater eller 
artikler, der indeholder sådanne stoffer 
eller præparater, stoffers kemiske identitet, 
præparaters sammensætning, kemiske 
sikkerhedsrapporter, hvor sådanne er 
udarbejdet, og alle andre oplysninger, som 
er nødvendige for opfyldelsen af de i denne 
forordning fastsatte forpligtelser
c) alle producenter, importører og 
downstream-brugere giver efter anmodning 
fra de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor de har hjemsted, disse 
myndigheder adgang til de i stk. 2 
omhandlede fortegnelser.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af det betydelige antal kemikalier og anvendelser, der ikke vil være omfattet af 
Reach-bestemmelserne - herunder skønsvis 70.000 stoffer, hvoraf der produceres under 1 ton 
om året - er der brug for et generelt princip om diligenspligt for at definere industriens 
ansvar for sikker håndtering og anvendelse af ALLE kemikalier. Det er hensigten, at dette 
princip skal finde anvendelse på alle stoffer (uanset produktionsvolumen), hvilket betyder, at 
industrien ikke blot forventes at opfylde de specifikke forpligtelser i henhold til Reach-
bestemmelserne, men også at leve op til det grundlæggende sociale, økonomiske og 
miljømæssige ansvar, der er forbundet med industrivirksomhed. Disse specifikke 
bestemmelser vil også sikre retssikkerhed for virksomheder, der opfylder deres diligenspligt.

Ændringsforslag af Liam Aylward 

Ændringsforslag 188
Artikel 2, stk. 1, litra c

c) ikke-isolerede mellemprodukter. c) mellemprodukter.

Or. en
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Begrundelse

Alle mellemprodukter bør være undtaget fra Reach. Mellemprodukter fremstilles kun til 
industriel brug, og der gælder særlig lovgivning for de miljømæssige samt folke- og 
arbejdstagersundhedsmæssige aspekter ved produktion og kontrol af disse produkter:

• Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende 
særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)

• Rådets Direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer

• Internationale bestemmelser og EF-bestemmelser om transport af farligt gods. 

Forbundet med samme ændringsforslagsstillers ændringsforslag til artikel 14, 15, 16 og 18.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 189
Artikel 2, stk. 1, litra c a og c b (nye)

ca) affald som defineret i direktiv 
75/442/EØF og 91/689/EØF
cb) fødevarer og foder som defineret i 
forordning (EF) nr. 178/2002.

Or. en

Begrundelse

Meget affald er et vigtigt råstof for en lang række industrier. Medtagelsen af affald under 
Reach kunne udgøre en alvorlig trussel mod genbrugssektoren.

Desuden bør foder og fødevarer udelukkes fra Reach, da disse produkters sikkerhed allerede 
er garanteret ved eksisterende fællesskabslovgivning. 

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 190
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffer, der anvendes til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling på 
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alle niveauer i forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Producenter og importører er ikke i øjeblikket forpligtede til at registrere stoffer, der 
anvendes til forskning og udvikling. Dette bør udvides til også at gælde downstream-brugere 
af stoffer. Forskning og udvikling bør helt udelukkes fra Reach hele vejen gennem forslaget 
og på alle niveauer i forsyningskæden af hensyn til fremme af innovation overalt i Europa.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 191
Artikel 2, stk. 1, litra c b (nyt)

cb) stoffer, der anvendes alene, i et 
præparat eller i en artikel, og for hvilke de 
miljø- eller sundhedsmæssige aspekter er 
omfattet af den i bilag Ic opregnede 
lovgivning

Or. en

Begrundelse

For at begrænse byrden med dobbelte procedurer og dobbelte indberetninger må Reach-
systemets anvendelsesområde være klart adskilt fra andre områder, der allerede er 
tilstrækkeligt og fyldestgørende reguleret ved anden specifik fællesskabslovgivning. Kun de 
anvendelser og indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet, der allerede er 
fyldestgørende reguleret ved anden fællesskabslovgivning, bør undtages fra Reach-systemets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Philippe Busquin, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Péter Olajos, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 192
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) affald til genvinding som defineret i 
direktiv 91/156/EØF, bilag IIB

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Miroslav 

Ouzký, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 193
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 sekundære råstoffer udvundet af 
affald til nyttiggørelse eller som en 
energikilde, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i 
Rådets direktiv 91/156/EØF af 18. marts 
1991. 
___________________
* EFT L 78 af 26.3.1991, s. 32.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af affald eller sekundære råstoffer under anvendelsesområdet for Reach ville 
stille uforholdsmæssigt store krav til genvinding eller nyttiggørelse uden nogen ekstra fordel 
for menneskers sundhed eller miljøet. Desuden bør affald og materialer anvendt til sekundære 
råstoffer udelukkes fra Reach, da de er fyldestgørende reguleret ved - og ville stride mod 
miljømålsætningerne i - fællesskabslovgivningen om affald. (Sonik m.fl.).

Affald og materialer, der anvendes som sekundære råstoffer eller som en energikilde i 
forbindelse med nyttiggørelse som defineret i rammedirektivet om affald eller i 
overensstemmelse med europæiske standarder, bør udelukkes fra Reach, da de er 
fyldestgørende reguleret ved fællesskabslovgivningen om affald. 

Endvidere er de med nyttiggørelsesprocesser forbundne risici for menneskers sundhed og 
miljøet som defineret i bilag IIA til rammedirektivet om affald fyldestgørende reguleret ved 
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Rådets direktiv 1996/6/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, hvori det 
kræves, at de pågældende anlæg indhenter driftstilladelse. Begrebet sekundære råstoffer 
udvundet af affald indførtes ved direktiv 91/156/EØF. (Foglietta m.fl. og Schnellhardt). 

Formålet er at undgå dobbeltlovgivning om samme emne og at dæmme op for genvinding og 
nyttiggørelse. Rammedirektivet om affald er i tråd med bestemmelserne i Reach-forslaget for 
så vidt angår menneskers sundhed og beskyttelse af miljøet. Desuden er affald undtaget fra 
kravet om godkendelse og fra begrænsninger, men ikke fra kravet om registrering. Det er ikke 
nødvendigt med registrering af affald, som burde være undtaget fra hele Reach-systemets 
anvendelsesområde. På samme måde er sekundære råstoffer allerede reguleret ved direktiv 
91/156/EØF. Ændringsforslaget er forbundet med andre ændringsforslag til artikler i afsnit I: 
Generelle Spørgsmål. (Vernola m.fl.) 

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman og Miroslav Ouzký 

Ændringsforslag 194
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffer, der forbliver tilbage i 
præparater og artikler fremstillet på 
grundlag af genbrugte præparater eller 
artikler.

Or. en

Begrundelse

At lade Reach-kravene gælde for genbrugspapir ville bringe EU's bestræbelser på at øge 
genbrug af papir i fare. Desuden stammer de stoffer, der forbliver tilbage i genbrugspapir 
(efter genbrugsprocessens afslutning), fra den primære produktion og forarbejdning af papir. 
Derfor har disse stoffer allerede været underkastet Reach-kravene i forbindelse med den 
første produktion/forarbejdning og er blevet vurderet med henblik på anvendelse i forbindelse 
med produktion og forarbejdning af papir. Det ville skabe en unødigt stor arbejdsbyrde at 
skulle analysere, registrere, vurdere og indberette disse stoffer igen med henblik på praktisk 
talt samme anvendelse.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 195
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffer, præparater eller artikler, der er 
affald som defineret i direktiv 75/442/EØF.
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Or. en

Begrundelse

Affald bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for Reach, da det allerede er reguleret 
ved specifik fællesskabslovgivning. Dette ændrer imidlertid ikke noget ved kravet om, at en 
producent eller importør af et stof skal tage affaldsstadiet i betragtning ved den kemiske 
sikkerhedsvurdering (se ændringsforslag 4 til bilag I, punkt 0.2). (Dagmar Roth-Behrendt)

Formålet er at undgå dobbeltlovgivning. Rammedirektivet om affald er i tråd med 
bestemmelserne i Reach-forslaget for så vidt angår menneskers sundhed og beskyttelse af 
miljøet. Desuden er affald undtaget fra kravet om godkendelse og fra begrænsninger, men 
ikke fra kravet om registrering. Det er ikke nødvendigt med registrering af affald, som burde 
være undtaget fra hele Reach-systemets anvendelsesområde. (Anne Laperrouze)

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 196
Artikel 2, stk. 1, litra c a og c b (nye)

ca) Stoffer der i direktiv 757442/EØF's 
forstand må betegnes som affald.
cb) Stoffer i produktions- hhv. 
importmængder på under 10 tons om året 
pr. fabrikant eller importør.

Or. de

Begrundelse

1. Dobbelte retsregler skal undgås. Den særlige affaldsforordning er passende for Reach-
bestemmelserne for så vidt angår menneskers sundhed og miljøet. Affald bør derfor holdes 
uden for hele Reach-systemet.

2. Stoffer i mængder på under 10 tons om året kan holdes fuldstændig uden for Reach-
kravene, hvilket medfører en aflastning af SMV'er og indebærer at man koncentrerer sig om 
regler for betydelige strømme af stoffer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt 

Ændringsforslag 197
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) naturligt forekommende råstoffer, som 
ikke offentligt udnyttes erhvervsmæssigt, 
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som udelukkende anvendes i anlæg i 
professionelt øjemed, og som falder ind 
under direktiv 96/61/EF;

Or. de

Begrundelse

Organiske og uorganiske primære råstoffer indeholder i deres naturlige form CMR-stoffer. 
Disse højst variable materialer indsættes udelukkende i professionelt øjemed i produktionen 
af stoffer eller præparater. Ydermere reguleres disse anlæg af IPPC-lovgivningen (direktiv 
96/61/EF) og af den relevante EU-lovgivning på områderne arbejdsbeskyttelse og miljø. 
Betænkeligheder, der har med anvendelsen af naturlige primære råstoffer at gøre, er derfor 
allerede tilstrækkeligt dækket af den eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 198
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede en betydelig transportlovgivning, og denne bør ikke overlappes af Reach. 
Det har aldrig været formålet med Reach at ændre bestemmelserne på transportområdet, som 
derfor bør udelukkes af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 199
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) affald til endelig bortskaffelse som 
defineret i direktiv 91/156/EØF, bilag IIA.

Or. en

Begrundelse

Medtagelse af sekundære råstoffer under anvendelsesområdet for Reach ville modvirke 
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genvinding af visse metallegeringer. Reach-forordningen bør gøre det klart, at materialer 
defineret som affald ikke er omfattet af anvendelsesområdet for Reach. Dette ville også sikre, 
at der ikke sker nogen overlapning af affaldslovgivningen.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 200
Artikel 2, stk. 1, litra c a, c b, c c og c d (nye)

ca) Fødevarer og foderstoffer efter 
forordning (EF) nr. 178/2002
cb) Tilsætningsstoffer til fødevarer efter 
direktiv 89/107 EØF
cc) Aromastoffer efter direktiv 88/388/EØF
cd) Foderstoftilsætninger efter forordning 
(EF) nr. 1831/2003

Or. de

Begrundelse

Med optagelsen af denne undtagelse fra Reach's anvendelsesområde kan man uden videre 
stryge undtagelserne og fritagelserne i kapitlerne Registrering og Godkendelse.

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 201
Artikel 2, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stoffer, der anvendes i forbindelse med 
en reaktion på uforudsete problemer, som 
ville medføre kvalitetsforringelser eller 
produktionsindstilling, på den betingelse:
i) at forudgående registrering ikke er mulig 
som følge af sagens hastende karakter, og
ii) at der efterfølgende sker registrering, 
hvis der er sandsynlighed for, at stoffet vil 
blive anvendt igen, og
iii) at den uforudsete anvendelse 
overholder eksisterende lovgivning om 
arbejdstagersikkerhed.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik og 

Anne Laperrouze

Ændringsforslag 202
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

1a. Denne forordning gælder ikke i det 
omfang, hvori et stof anvendes i:
- 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/EF3

- levnedsmidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 178/2002 og Rådets 
direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om aromaer, som må anvendes i 
levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til 
fremstilling af disse, herunder 
tilsætningsstoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 89/107/EØF, og 
aromastoffer, som falder ind under 
Kommissionens afgørelse 1999/217/EF 
- foder, som falder ind under Rådets 
forordning (EF) nr. 1831/2003, herunder 
tilsætningsstoffer, som falder ind under 
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Rådets direktiv 70/524/EØF
- foderstoffer, som falder ind under Rådets 
direktiv 82/471/EØF4

- medicinsk udstyr
- materialer bestemt til at komme i berøring 
med levnedsmidler i betydningen i Rådets 
direktiv 89/109/EØF
- plantebeskyttelsesmidler, som falder ind 
under direktiv 91/414/EØF
- biocidholdige produkter, som falder ind 
under direktiv 98/8/EF
___________________
1 EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1.
2 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.
3 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67.
4 EFT L 213 af 21.7.1982, s. 8.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til forenkling og konsolidering bør alle undtagelser fra anvendelsesområdet 
opregnes i én bestemmelse. I øjeblikket er disse undtagelser for størstedelens vedkommende 
spredt rundt omkring i teksten (se artikel 4, 8 og 53) og til dels nært forbundet med undtagne 
bestemmelser (F.eks. er et levnedsmiddel fremstillet af levnedsmiddelingredienser og 
tilsætningsstoffer til levnedsmidler. Tilsætningsstoffer er undtaget fra registrering, hvorimod 
dette ikke gælder levnedsmiddelingredienser og hjælpestoffer. Der er ingen grund til at 
anvende forskellige regler på disse stoffer).

Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslagene til artikel 4, 8 og 53, stk. 5. (Oomen-
Ruijten m.fl. og Anne Laperrouze)

Stoffer, der allerede er reguleret ved vertikale retsakter, hvortil der er vedtaget 
hensigtsmæssige supplerende bestemmelser, bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet 
for Reach. Ændringsforslaget er forbundet med andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit I: 
Generelle spørgsmål. (Vernola m.fl.) 

Ændringsforslag af Martin Callanan

Ændringsforslag 203
Artikel 2, stk. 1 a, 1 b og 1 c (nye)

1a. Bestemmelserne i afsnit II, III, V og VI 
gælder ikke i det omfang, hvori et stof er 
produceret eller importeret til anvendelse i 
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følgende slutprodukter, eller i det omfang, 
hvori et stof er anvendt i disse:
a) human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 726/2004, direktiv 
2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF
b) fødevarer, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 178/2002, herunder:
i) tilsætningsstoffer til levnedsmidler, som
falder ind under direktiv 89/107/EØF
ii) aromastoffer i levnedsmidler, som falder 
ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EØF
c) foder, herunder
i) tilsætningsstoffer til foderstoffer, som 
falder ind under forordning (EF) nr. 
1831/2003 om fodertilsætningsstoffer, og
ii) foderstoffer, som falder ind under 
direktiv 82/471/EØF
d) materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer, som falder ind under forordning 
(EF) nr. 1935/2004
e) kosmetiske midler, som falder ind under 
direktiv 76/768/EØF
f) medicinsk udstyr, som falder ind under 
direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF eller 
98/79/EF
g) plantebeskyttelsesmidler, som falder ind 
under direktiv 91/414/EØF
h) biocidholdige produkter, som falder ind 
under direktiv 98/8/EF
1b. Bestemmelserne i afsnit VII gælder 
ikke for de anvendelser af stoffer, der er 
omhandlet i stk. 2 a (nyt), og for følgende 
anvendelser:
a) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
mellemprodukt
b) anvendelse som motorbrændstof omfattet 
af direktiv 98/70/EF
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c) anvendelser som brændstof i mobile eller 
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer.
1c. Bestemmelserne i afsnit IV og X gælder 
ikke for præparater opregnet i stk. 2 a, litra
a)-f), eller for stoffer i disse præparater.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at undtage en række stoffer, der allerede er reguleret ved anden 
fællesskabslovgivning, fra forskellige Reach-krav. F.eks. er kosmetiske midler, materialer 
bestemt til kontakt med fødevarer, biocidholdige produkter og plantebeskyttelsesmidler 
allerede omfattet af specifikke fællesskabsforskrifter, og de bør derfor ikke være omfattet af 
registreringspligten. I øjeblikket er undtagelserne fra de forskellige krav spredt rundt omkring 
i teksten, navnlig i

• afsnit II, kapitel 1, artikel 4, stk. 1

• afsnit VII, kapitel 1, artikel 53, stk. 5 og 6.

Følgelig er omfanget af undtagelser vanskeligt at fastslå og undertiden uklart. 
Ændringsforslaget, som kommer fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, samler alle 
undtagelserne under ét, under et nyt afsnit I, kapitel 1, artikel 2. Denne konsolidering og 
afklaring 

• undgår unødig administration ved at sikre, at Reach ikke overlapper allerede eksisterende 
lovgivning

• forbedrer gennemførligheden ved at gøre det lettere for en producent eller importør at 
afgøre, hvad der er omfattet af Reach-systemet, og undgår mulig forvirring og mulige fejl.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 204
Artikel 2, stk. 1 a og 1 b (nye)

1a. Bestemmelserne i denne forordnings 
afsnit om registrering, vurdering, 
datadeling, oplysninger i forsyningskæden, 
downstream-brugere og godkendelse 
gælder ikke i det omfang, hvori et stof 
anvendes i eller som:
a) human- og veterinærmedicinske 
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lægemidler, som falder ind under Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/82/EF og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/83/EF
b) fødevarer, som falder ind under 
forordning (EF) nr. 178/2002, herunder i:
- tilsætningsstoffer til levnedsmidler, som 
falder ind under Rådets direktiv 
89/107/EØF, og i
- aromastoffer i levnedsmidler, som falder 
ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EØF
c. foder, herunder:
- tilsætningsstoffer til foderstoffer, som 
falder ind under forordning (EF) nr. 
1831/2003 om fodertilsætningsstoffer, og
- foderstoffer, som falder ind under direktiv 
82/471/EØF
d) plantebeskyttelsesmidler, som falder ind 
under direktiv 91/414/EØF
e) biocidholdige produkter, som falder ind 
under direktiv 98/8/EF
f) medicinsk udstyr, som falder ind under 
direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF eller 
98/79/EF
g) materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer, som falder ind under forordning 
(EF) nr. 1935/2004
1b. Denne forordning berører ikke 
Fællesskabets arbejdspladslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Alle undtagelser fra anvendelsesområdet for Reach bør samles i artikel 2, således at 
virksomheder, der ikke behøver at anvende Reach, ikke bliver nødt til at studere hele teksten, 
men hurtigt vil kunne afgøre, om der påhviler dem nogen forpligtelser.
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For at undgå dobbeltarbejde for virksomheder og myndigheder bør alle de stoffer, der 
anvendes i produkter, som er omfattet af specifik fællesskabslovgivning (såsom pesticider, 
medicinsk udstyr og materialer bestemt til kontakt med fødevarer), undtages fra 
anvendelsesområdet for afsnittene om registrering, vurdering, godkendelse, oplysninger i 
forsyningskæden, og forpligtelser for downstream-brugere.

I stedet for kun at nævne nogle af de individuelle relevante arbejdspladsdirektiver bør det ved 
hjælp af en generel henvisning sikres, at al eksisterende lovgivning på dette område ikke 
berøres.

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 205
Artikel 2, stk. 2

2. Denne forordning berører ikke: udgår
a) Rådets direktiv 89/391/EØF
b) direktiv 90/394/EØF
c) Rådets direktiv 98/24/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.

Or. de

Begrundelse

Skal sikre, at ikke to forskrifter (arbejdsbeskyttelse hhv. transportret) skal anvendes parallelt. 
Forslaget til forordning kræver, at der sker en samtidig anvendelse på samme sagsforhold.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 206
Artikel 2, stk. 2, litra d

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette er en følge af ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, litra ca) (nyt).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 207
Artikel 2, stk. 2, litra d a (nyt)

da) fællesskabslovgivningen om miljøet.

Or. en

Begrundelse

Reach tager ikke sigte på at harmonisere bestemmelserne om arbejdstagerbeskyttelse (se litra 
a)-c)) og fællesskabslovgivningen om transport af farlige stoffer. Reach vil tilvejebringe 
sådanne oplysninger om stoffer, som vil støtte gennemførelsen af arbejdstagerbeskyttelses- og 
transportlovgivningen, der vil gælde uændret. Det samme gælder miljølovgivningen, som 
derfor bør tilføjes. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 208
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Andre stoffer end de stoffer, der ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
forordningen i henhold til dennes artikel 2, 
er undtaget fra anvendelsesområdet for 
afsnit II, VI, VII og VIII således som 
specificeret i hvert af disse afsnit, eftersom 
der er fastsat fyldestgørende bestemmelser 
om deres sundheds- og miljømæssige 
indvirkninger i anden 
fællesskabslovgivning. Listen over de 
således undtagne stoffer kan ændres ved en 
afgørelse fra Kommissionen vedtaget i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3, på grundlag af en henstilling 
fra agenturet eller på Kommissionens eget 
initiativ. 
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Or. en

Begrundelse

Denne generelle bestemmelse fastsætter for det første kriteriet for undtagelse (den 
fyldestgørende beskaffenhed af allerede gældende bestemmelser således som ofte nævnt i 
begrundelsen) og for det andet en mekanisme for let tilpasning af listen over 
udelukkelser/undtagelser fra dette kriterium (for at løse konflikter mellem Reach og 
rammelovgivning, som kunne tænkes at blive opdaget på et senere tidspunkt, og for at tage 
hensyn til udviklingen i EU's rammelovgivning. Dette var også indfaldsvinklen i Rådets 
direktiv 92/32/EØF (syvende ændring af direktivet om farlige stoffer).

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 209
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne forordning finder anvendelse på 
alle stoffer, artikler og præparater, der 
kommer ind på Den Europæiske Unions 
område. Forordningen finder anvendelse 
under overholdelse af en fair og loyal 
konkurrence mellem producenter af stoffer, 
artikler og præparater i medlemsstaterne 
og operatører, der producerer stoffer, 
artikler og præparater i tredjelande og 
importerer dem, uanset i hvilken form, til 
Den Europæiske Union. Hvis anvendelsen 
af forordningen skaber gunstigere vilkår 
for en sådan import end for europæisk 
producerede stoffer, præparater og artikler, 
vedtager Kommissionen alle sådanne 
foranstaltninger, som er nødvendige for at 
genetablere lige vilkår. 

Or. it

Begrundelse

I sin af Kommissionen foreslåede udformning risikerer Reach-systemet at begunstige 
importen af visse artikler, stoffer og præparater, som ikke er omfattet af samme bestemmelser 
som de samme produkter fremstillet i Den Europæiske Union. Det lavere kontrolniveau, der 
gælder for det importerede produkt, gør dette billigere, gør det muligt at anvende en bredere 
vifte af råstoffer og sikrer ikke beskyttelsen af miljøet og sundheden.

De allerede eksisterende EU-bestemmelser pålægger europæiske kemikalieproducenter meget 
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strengere krav. Importører af artikler til Den Europæiske Union bør være underkastet samme 
bestemmelser som europæiske producenter.

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 210
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne forordning berører ikke de 
forbud og restriktioner, der er fastlagt i 
Rådets direktiv 76/768/EØF som ændret, og 
som vedrører:
a) forbud mod afprøvning på dyr af 
færdigforarbejdede kosmetiske midler og 
ingredienserne eller kombinationer af 
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 kun 
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.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ordførerens ændringsforslag 18 og gør det klart, at formålet er at forhindre, at det i 
kraft af Reach atter skulle blive muligt at afprøve kosmetiske midler på dyr, selv om der ved 
syvende ændring af direktivet om kosmetiske midler indførtes forbud herimod. 

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 211
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne forordning finder anvendelse på 
alle stoffer, artikler og præparater, som 
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importeres til Den Europæiske Union.
Forordningen må ikke på nogen måde 
begunstige forskelsbehandling mellem 
stoffer, artikler og præparater, der 
produceres i Den Europæiske Union, og 
stoffer, artikler og præparater, der 
produceres i tredjelande, men importeres til 
Den Europæiske Union. 
Kommissionen forelægger retningslinjer 
for at sikre anvendelsen af denne 
bestemmelse. 

Or. it

Begrundelse

I sin af Kommissionen foreslåede udformning tilbyder Reach-systemet kun den europæiske 
produktion en lav grad af beskyttelse mod illoyal konkurrence fra tredjelandes side. De 
allerede eksisterende EU-bestemmelser pålægger europæiske kemikalieproducenter meget 
strengere krav. Importører af artikler til Den Europæiske Union bør være underkastet samme 
bestemmelser som europæiske producenter. Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at 
europæiske producenter og tredjelandsproducenter underkastes samme regelsæt. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Chris Davies 

Ændringsforslag 212
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne forordning berører ikke de 
forbud og restriktioner, der er fastlagt i 
Rådets direktiv 76/768/EØF som ændret, og 
som vedrører:
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.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman og Miroslav Ouzký 

Ændringsforslag 213
Artikel 3, nr. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget benytter en definition af stof, som er baseret på lovgivning, der hovedsagelig tager 
sigte på at fastsætte bestemmelser for syntetiske kemikalier. Således fastsættes der i forslagets 
definition af stof undtagelse for "urenheder, som følger af fremstillingsprocessen". Det bør 
gøres klart, at denne undtagelse også omfatter urenheder, der forekommer i naturen.

I praksis vil det være særdeles vanskeligt for papir- og silkepapirproducenter at overholde 
kravene i den foreslåede Reach-forordning for så vidt angår hver eneste af de naturlige 
urenheder, der sammen med cellulose udvindes fra træ. 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt 

Ændringsforslag 214
Artikel 3, nr. 1

1. Stof: et grundstof og forbindelser heraf, 
naturligt eller industrielt fremstillet, 

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

indeholdende sådanne tilsætningsstoffer, 
som er nødvendige til bevarelse af stoffets 
stabilitet, og sådanne urenheder, som følger 
af fremstillingsprocessen, bortset fra 
opløsningsmidler, som kan udskilles, uden at 
det påvirker stoffets stabilitet eller ændrer 
dets sammensætning. Stoffer omfatter 
artikler, der indeholder et stof, enten alene 
eller i et præparat, hvor stoffet er beregnet 
til at blive frigivet under normale og med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

En artikel, der er beregnet til at frigive et stof, f.eks. en blækpatron eller en brandslukker, må 
være underkastet passende krav. Der må gælde samme bestemmelser for sådanne stoffer, 
uanset om de befinder sig i en beholder eller pakning og derefter frigives. Hvis stk. 1 ikke 
ændres, vil denne produktkategori være underkastet lempeligere krav end andre artikler. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Philippe Busquin, Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 215
Artikel 3, nr. 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.

Or. en

Begrundelse

I nugældende EU-lovgivning betragtes metallegeringer som "præparater", eftersom de er 
sammensat af to eller flere stoffer (metaller). Imidlertid smeltes de enkelte stoffer sammen til 
en legering med en ny krystalstruktur, hvorfra de ikke kan adskilles ved mekanisk påvirkning, 
og som besidder helt andre egenskaber end de oprindelige stoffer. Når legeringen køler ned 
til rumtemperatur, bevares dens nye krystalstruktur og nye specifikke egenskaber.

Eftersom legeringer er præparater, skal de ikke registreres, mens sikkerheden ved at anvende 
metaller i legeringer (langt den hyppigste anvendelse af metaller) derimod skal vurderes. For 
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at bestemme den potentielle risiko ved legeringer helt præcist, bør disse vurderes på grundlag 
af deres egne nye iboende egenskaber og ikke på grundlag af de potentielle farer ved de 
enkelte stoffer, som de er sammensat af. Følgelig er Kommissionen i forbindelse med 
direktivet om farlige præparater blevet anmodet om at undersøge behovet for en særlig 
metode til klassificering af legeringer, som tager hensyn til deres særlige kemiske egenskaber. 

Selv om det i Reach-forslagets bilag Ia erkendes, at legeringer er "specielle præparater", 
nævnes dette ikke specifikt i forslagets lovgivningsmæssige del. Uden er erkendelse af, at 
legeringer er særlige præparater, ville de næsten 30.000 kommercielle legeringer blive 
vurderet forkert, da de ville blive vurderet på grundlag af deres enkelte bestanddeles 
egenskaber. Resultatet heraf ville være viderebringelse af unøjagtige oplysninger hele vejen 
gennem forsyningskæden. Udviklingen og formidlingen af nøjagtige oplysninger om risiciene 
ved stoffer og præparater er en af hovedmålsætningerne i Reach-forslaget og er meget vigtig 
for legeringsproducenters diligenspligt. (Oomen-Ruijten m.fl.)

I sin nuværende udformning betragter Kommissionens Reach-forslag metallegeringer som 
"præparater", da de er sammensat af to eller flere stoffer (metaller). I en legering smelter de 
enkelte stoffer imidlertid sammen til et nyt, ikke længere opløseligt krystalgitter, hvorfra de 
ikke længere kan udskilles ved mekanisk påvirkning, og som besidder helt andre egenskaber 
end udgangsstofferne. Ved legeringens nedkøling til rumtemperatur bevares dens nye struktur 
og specifikke egenskaber på varig vis. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

og Philippe Busquin

Ændringsforslag 216
Artikel 3, nr. 2 a (nyt)

2a. Metallegering: et metallisk materiale, 
som er homogent på makroskopisk plan og 
består af to eller flere elementer, der er 
forbundet på en sådan måde, at de ikke 
uden videre kan adskilles ved mekanisk 
påvirkning.

Or. en

Begrundelse

FN har fastlagt en definition af metallegeringer i forbindelse med det globalt harmoniserede 
system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS), der blev godkendt af FN's 
Økonomiske og Sociale Råds ekspertkommission om GHS i december 2002 og offentliggjort i 
marts 2003. Denne definition bør medtages i Reach som en ny definition. Kommissionen er 
enig i, at der med henblik på vurderingen af "metaller", dvs. metaller, legeringer og 
uorganiske metalforbindelser, er behov for et Technical Guidance Document (TGD), som skal 
udarbejdes af industrien i samråd med Kommissionen og medlemsstaterne. Der kan ikke 
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henvises til et TGD i lovgivningen, men der bør være en klar forbindelse mellem lovgivningen 
og de materialer, som TGD finder anvendelse på. Inorganiske metalforbindelser og metaller 
er "stoffer" som defineret i artikel 3, men der mangler en definition på legeringer.

Ændringsforslag af Robert Sturdy 

Ændringsforslag 217
Artikel 3, nr. 2 a (nyt)

2a. Naturligt forekommende stoffer: 
stoffer, der forekommer i naturen og er 
uforarbejdede, kun er forarbejdede ved 
manuel, tyngdemæssig eller mekanisk 
påvirkning, ved opløsning i vand, ved 
flotation eller ved opvarmning alene for at 
fjerne vand eller er udvundet af luft ved en 
hvilken som helst påvirkning, alt sammen 
uden kemiske ændringer i stoffet.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre gennemførligheden bør Reach også omfatte en definition af "naturligt 
forekommende stoffer".

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle 

Ændringsforslag 218
Artikel 3, nr. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Kommissionens foreslåede definition afviger i betydelig grad fra EU's traditionelt anvendte 
definition af en artikel. Det er meget vigtigt med en pålidelig skelnen mellem 
stoffer/præparater og færdige produkter, og Kommissionens "som har større betydning for 
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dens endelige funktion, end dens kemiske sammensætning har," ville skabe forvirring. 
Ændringsforslagets nye definition afspejler i højere grad, hvad der forstås ved "artikel" i 
denne forordning.

Ændringsforslag af Jorgo Chatzimarkakis og Holger Krahmer 

Ændringsforslag 219
Artikel 3, nr. 3

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

3. Artikel: en 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.

Or. en

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 ville 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 af Chris Davies og Frédérique Ries 

Ændringsforslag 220
Artikel 3, nr. 8 a (nyt)

8a. Producent af en artikel: en fysisk eller 
juridisk person, der 
- producerer og sælger en artikel under sit 
eget mærke
- under sit eget mærke videresælger et 
produkt produceret af en anden leverandør, 
idet en videresælger ikke betragtes som
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producent, hvis produktionsmærket 
forekommer på produktet
- i erhvervsøjemed importerer artikler til 
fællesskabsmarkedet. 

Or. en

Begrundelse

Reach opererer med definitioner af producenter/importører og downstream-brugere af 
kemikalier. Der må medtages brugbare definitioner af importører og producenter af artikler, 
som også vil tage sig af de praktisk aspekter ved Reach-forpligtelser for producenter, der 
producerer under eget mærke. For at sikre gennemførligheden bør definitionen af producent 
baseres på den ordlyd, der benyttes i eksisterende EU-direktiver.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer 

Ændringsforslag 221
Artikel 3, nr. 12

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

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

Or. de

Begrundelse

Anvendelserne skal defineres på en måde, så de sammen med eksponeringskategorierne gør 
det muligt at nå frem til et praktikabelt Reach-system.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer 

Ændringsforslag 222
Artikel 3, nr. 13 a (nyt)

13a. Eksponeringskategori: indplacering af 
eksponeringsscenarier i kategorier, og disse 
bestemmes på grundlag af stoffers 
egenskaber og eksponeringsdata.
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Or. de

Begrundelse

Ved at indføre eksponeringskategorier kan man lette pligterne for downstream-brugere. 
Mulige kriterier til kategorisering er: sammenfatning af stofanvendelser med sammenligneligt 
eksponeringsmønster (grad, hyppighed, varighed og eksponeringsretning). Ved hjælp af 
eksponeringskategorier er det muligt at placere de enkelte anvendelser i grupper, for hvilke 
det er muligt at foretage en standardafvejning af eksponeringen. Derved kan man også 
undvære vurderingerne af de enkelte faser i produktets livscyklus, da det kun er den faktiske 
eksponering, der er afgørende for risikovurderingen.

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 223
Artikel 3, nr. 13 a (nyt)

13a. Eksponeringskategori: indplacering af 
en gruppe af anvendelser. En 
eksponeringskategori er sammensat af 
følgende parametre:
- eksponeringsmåde: oral, dermal, 
inhalativ, miljø, lukket system
- eksponeringsvarighed: éngangsfænomen 
- sjældent, ofte - vedvarende
- bruger: erhvervsmæssig, forbruger

Or. de

Begrundelse

Uden forudgivne og entydigt definerede eksponeringskategorier vil der ikke være nogen rets-
og planlægningssikkerhed for senere tilkommende brugere af kemikalier. Der bør derfor i 
forordningen optræde et katalog over brancheoverskridende eksponeringskategorier, som 
dækker samtlige anvendelsesformål. Noget sådant ville ikke alene øge systemets 
gennemførlighed, men også give downstream-brugere retssikkerhed samt i videst muligt 
omfang løse problemerne omkring beskyttelse af know-how.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt 

Ændringsforslag 224
Artikel 3, nr. 14, indledning

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

fremstilles til eller forbruges i eller anvendes 
til kemisk forarbejdning for at blive 
transformeret til et andet stof (herefter 
benævnt syntese) enten af eller på vegne af 
dets producent eller af andre 
kemikalieproducenter, der opkøber 
mellemproduktet til dette formål. Den 
mængde af stoffet, der anvendes som et
mellemprodukt, er underkastet 
bestemmelserne i afsnit IV, og den 
mængde, der sælges til andre specifikke 
anvendelser, er underkastet 
bestemmelserne i afsnit II:

Or. en

Begrundelse

Mange stoffer anvendes udelukkende eller fortrinsvis som mellemprodukter ved fremstillingen 
af andre kemiske stoffer eller polymerer. Et kemisk mellemprodukt kan anvendes inden for 
samme juridiske enhed, som er ansvarlig for dets fremstilling, og kan også sælges til 
tredjeparter som et råstof med henblik på transformering på deres anlæg. I begge tilfælde 
skal den kemiske industri, når den anvender et stof som et kemisk mellemprodukt, følge god 
produktionspraksis af hensyn til sikkerheden for mennesker og miljøet. 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt 

Ændringsforslag 225
Artikel 3, nr. 14, litra c

(c) Transporteret isoleret mellemprodukt: et 
mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne 
for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som 
transporteres mellem eller leveres til andre 
steder.

(c) Transporteret isoleret mellemprodukt: et 
mellemprodukt, der ikke opfylder kriterierne 
for et ikke-isoleret mellemprodukt, og som 
transporteres mellem eller leveres til andre 
steder, hvad enten ejerskabet til 
mellemproduktet overføres fra én juridisk 
enhed til en anden eller ej.

Or. en

Begrundelse

Artikel 3, nr. 14, litra b) og c), indeholder definitioner af "på stedet isoleret mellemprodukt" 
og "transporteret isoleret mellemprodukt". Artikel 3, nr. 15, definerer "sted" som en enkelt 
lokalitet, hvor visse infrastrukturer og anlæg deles. Det gøres intetsteds i artikel 3, nr. 14, 
klart, om det er tilladt at overføre ejerskab af et mellemprodukt mellem juridiske enheder. 
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Hvis dette ikke er tilfældet, er det sandsynligt, at et mellemprodukt, der overføres og anvendes 
inden for samme juridiske enhed, vil være underkastet bestemmelserne i afsnit IV, hvorimod 
det samme mellemprodukt solgt til en anden juridisk enhed, enten på samme sted eller 
længere væk, vil være underkastet bestemmelserne i afsnit II.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner, Anders 
Wijkman og Miroslav Ouzký 

Ændringsforslag 226
Artikel 3, nr. 14 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Werner Langen 

Ændringsforslag 227
Artikel 3, nr. 19

19. Kompetent myndighed: den eller de 
myndigheder eller organer, der er oprettet 
af medlemsstaterne for at opfylde de 
forpligtelser, der følger af denne forordning.

19. Kompetent myndighed: det centrale 
agentur, der er oprettet for at opfylde de 
forpligtelser, der følger af denne forordning.

Or. de

Begrundelse

For at undgå konkurrenceforvridninger på det indre marked bør alle Reach-processer 
gennemføres af det centrale kemikalieagentur.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna Hennicot-

Schoepges

Ændringsforslag 228
Artikel 3, nr. 20, indledning

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

20. Indfasningsstof: et stof, som i perioden 
mellem den 18. september 1981 og datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse 
opfylder mindst ét af følgende kriterier:

Or. it

Begrundelse

Den europæiske fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer EINECS (European Inventory 
of Existing Commercial Chemical Substances) indeholder en fortegnelse over de stoffer, der 
var på markedet den 18. september 1981. En henvisning til denne dato vil gøre det muligt at 
undgå, at producenterne skal bevise, at stoffet faktisk var på markedet 15 år forud for denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 229
Artikel 3, nr. 22

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at produkt- og procesorienteret forskning kan omfatte stoffer 
alene, i præparater og i artikler. Det er knyttet til ændringsforslagene til artikel 4a, artikel 7 
og artikel 34, stk. 4.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 230
Artikel 3, nr. 22

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

22. Produkt- og procesorienteret forskning 
og udvikling: enhver form for videnskabelig 
udvikling (herunder præparater og artikler 
anvendt til pilotforsøg under virkelige 
betingelser) relateret til produktudvikling 
eller videreudvikling af et stof, hvorunder 
pilotanlæg eller fremstillingsforsøg 
anvendes til at udvikle produktionsprocessen 
og/eller teste stoffets anvendelsesområder.

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede ændring gør det klarere, at produktudvikling også omfatter præparater og 
artikler, der anvendes i pilotforsøg under virkelige betingelser.

Ændringsforslag af Werner Langen 

Ændringsforslag 231
Artikel 3, nr. 23

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 232
Artikel 3, nr. 24

24. Registrantens egen brug: anvendes 24. Registrantens eksponeringskategori: 
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industrielt eller erhvervsmæssigt af 
registranten.

eksponeringskategori, der dækker en 
registrants industrielle eller 
erhvervsmæssige anvendelse .

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 3, nr. 13a.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 233
Artikel 3, nr. 25

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.

Or. it

Begrundelse

Definitionen af identificeret anvendelse bør ikke omfatte egen anvendelse, eftersom 
forpligtelsen til at indberette en specifik anvendelse ofte fører til overførelse af en teknisk 
strategi og en uretfærdig udsættelse for konkurrence. Henvisningen til iboende egenskaber 
fjerner denne hindring. Ændringsforslaget er forbundet med andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit I: Generelle spørgsmål. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 234
Horisontalt ændringsforslag

uønsket anvendelse anvendelse, som ikke tilrådes
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(ændringen gælder hele lovgivningsteksten 
og bilagene; vedtagelse af ændringsforslaget 
vil indebære tekniske tilpasninger i hele 
teksten)

Or. it

Begrundelse

Erstatter begrebet "uønsket anvendelse", som i juridisk henseende er lidet klart, med 
"anvendelse, som ikke tilrådes". Ændringsforslaget er forbundet med 
ændringsforslagsstillerens ændringsforslag til artikel 3, nr. 26.

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 235
Artikel 3, nr. 26

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

26. Anvendelse, som ikke tilrådes: en 
begrænsning i anvendelsen i den i afsnit 
VIII omhandlede forstand eller en med 
eksponeringsrisikoen forbundet afgørelse 
om ikke at medtage en identificeret 
anvendelse. Producenten og/eller 
importøren underretter skriftligt sine 
downstream-brugere om denne afgørelse 
og begrundelsen herfor mindst 18 måneder 
forud for fristerne i artikel 21, stk. 1 og 2. 

Or. it

Begrundelse

Knytter afgørelsen om ikke at tilråde en anvendelse til en indfaldsvinkel baseret på risiko og 
ikke på økonomiske faktorer. Den nye definition har central betydning for sikringen af, at alle 
sikre og identificerede anvendelser af et stof registreres.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges 

Ændringsforslag 236
Artikel 3, nr. 26

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

anvendelse hos downstream-brugerne, som 
registranten med god grund kan fraråde, 
fordi han ikke anser den for at være sikker 
eller økonomisk bæredygtig.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt 

Ændringsforslag 237
Artikel 3, nr. 26

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

26. Uønsket anvendelse: en anvendelse hos 
downstream-brugerne, som registranten 
fraråder gennem forelæggelse af 
videnskabeligt begrundede årsager til, at 
anvendelsen ikke er sikker..

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Holger Krahmer 

Ændringsforslag 238
Artikel 3, nr. 26

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

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

Or. de



AM\565896DA.doc 83/93 PE 357.816v01-00

DA

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 3, nr. 13a.

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 239
Artikel 3, nr. 28

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

28. Pr. år: pr. kalenderår. Undtagen for så 
vidt angår nye stoffer, og medmindre andet 
er angivet, beregnes mængderne pr. år på 
grundlag af gennemsnittet af 
produktionsmængderne i de tre 
umiddelbart foregående kalenderår, og i 
løbet af hvilke producenten reelt har 
produceret stoffet.

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at gøre Reach-systemet fleksibelt ved at tage hensyn til 
svingninger i produktionsmængderne. Desuden fjerner ændringsforslaget risikoen for, at en 
virksomhed pludselig skal opfylde strengere eller lempeligere krav som følge af disse 
svingninger i efterspørgslen. For så vidt angår stoffer, der ikke tidligere har været 
produceret, bør der kun tages hensyn til det givne indeværende år.

Ændringsforslag af Robert Sturdy 

Ændringsforslag 240
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Tonnageeksponeringsækvivalent: den 
anslåede eksponering af forbrugere (set 
adskilt fra arbejdstagere inden for 
produktion, fremstilling og transport) for et 
stof beregnet ved at gange tonnagen af det 
årligt producerede eller importerede stof pr. 
producent eller importør med den 
procentdel af den årlige tonnage, der ville 
medføre eksponering af forbrugerne for 
stoffet.

Or. en
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Begrundelse

Den i forslaget fastsatte prioritering, som udelukkende er baseret på mængde, kan ikke 
betragtes som et rimeligt fingerpeg om hastende karakter eller potentiel risiko. Det meget 
store antal mineraler og malme og andre naturligt udvundne produkter vil overbelaste 
systemet i den første registreringsfase. Således vil der, hvis registreringsplanen udelukkende 
baseres på den årligt producerede eller importerede tonnage, sandsynligvis opstå forsinkelser 
i forbindelse med forsøg med kunstige kemikalier, som Reach-systemet er beregnet til at 
omfatte. Der er behov for en definition af tonnageeksponeringsækvivalent såvel her som i 
artikel 21. 

Ændringsforslag af Robert Sturdy 

Ændringsforslag 241
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Der bør medtages en definition af affald for at gøre forslaget klarere.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt 

Ændringsforslag 242
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Kemisk affald: et stof eller præparat, 
der opstår i forbindelse med produktion af 
kemikalier, og som ikke kan anvendes til 
noget nyttigt formål og skal bortskaffes af 
fagfolk på forskriftsregulerede 
affaldsbehandlingsanlæg som fastsat i 
anden lovgivning. Kemisk affald som 
defineret her er ikke omfattet af 
bestemmelserne i denne forordning. 

Or. en
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Begrundelse

I modsætning til gældende lovgivning fastsættes der ikke i Reach-forslaget nogen generel 
undtagelse for affald. Det er imidlertid nødvendigt at afklare affalds status i forordningen, og 
der er derfor brug for en definition af affald.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines, María del Pilar Ayuso González, Alessandro Foglietta. Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 243
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Små og mellemstore virksomheder: 
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003.

Or. it

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. (Vernola m.fl.)

Der er risiko for, at Reach-systemet i højere grad vil komme til at gå ud over små og 
mellemstore virksomheder. Der bør derfor indføres en ad hoc-procedure for disse, og således 
følgelig i forbindelse med definitionerne indføjes en definition af den betegnelse, der vil blive 
brugt. 

Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslaget om indføjelse af en ny artikel 35a

Ændringsforslag af Liam Aylward 

Ændringsforslag 244
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Industriel anvendelse forbundet med 
lav risiko/lav eksponeringsgrad: en 
industriel anvendelse, for hvilken det på 
overbevisende måde over for den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
på hvis område den industrielle anvendelse 
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finder sted, er blevet påvist, at den vil 
begrænse såvel eksponeringen af 
arbejdstagere for stoffer som udslip, 
emissioner eller andre former for frigivelse 
af stoffer til miljøet til et så lavt niveau som 
teknisk muligt, og at den ikke vil udgøre 
nogen væsentlig risiko for arbejdstagere, 
offentligheden eller miljøet. 

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en klar definition af industriel anvendelse forbundet med lav risiko/lav 
eksponeringsgrad for at sikre en entydig og konsekvent anvendelse af definitionen på 
bestemmelserne i artikel 57 (tildeling af godkendelser) vedrørende stoffer, hvis industrielle 
anvendelse er forbundet med lav risiko/lav eksponeringsgrad. Dette vil bidrage til en klar og 
transparent gennemførelse af forordningen, således at godkendelsen af stoffer vil ske på 
grundlag af vurderingen af risici for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 245
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Stofliste: liste, der føres af agenturet, 
med stofrelaterede data for ethvert på 
forhånd registreret stof, som i uddrag 
offentliggøres på internettet i stof- og 
anvendelsesrelaterede dele.

Or. de

Begrundelse

For at undgå unødige gentagne udgifter for netop små og mellemstore virksomheder samler 
agenturet de stofrelaterede data i en stofliste og rekvirerer om nødvendigt yderligere data.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 246
Artikel 3, nr. 29 b (nyt)

29b. Prioritetstrin: et af tre trin, som 
ethvert stof henføres til i forbindelse med 
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præregistrering og registrering efter 
kriterierne toksicitet, kvantitet og 
anvendelse i henhold til bilag IV a, og som 
er udslagsgivende for tidsrammerne for den 
risikoorienterede bearbejdelse og for 
omfanget af påkrævede data.

Or. de

Begrundelse

For at gøre det muligt ved registreringen og specielt ved præregistreringen at foretage en 
risikostyret udarbejdelse af prioriterede lister, skal man foruden den samlede mængde tillige 
vurdere toksicitet og eksponering i henhold til et nyt bilag IV a.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber 

Ændringsforslag 247
Artikel 3, nr. 29 c (nyt)

29c. Anvendelses- og eksponeringskategori: 
kombineret kategorisering af anvendelser i 
industri-, erhvervs- og forbrugerleddet og 
af eksponeringer efter optagelsesveje for 
mennesker, efter udledningsveje til miljøet 
og efter eksponeringens varighed og 
hyppighed, jf. bilag I aa.

Or. de

Begrundelse

For at muliggøre en risikostyret ansats i stedet for kun at referere til mængder indføres der 
anvendelses- og eksponeringskategorier efter bilag I aa.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies 

Ændringsforslag 248
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Sårbare befolkningsgrupper: 
modtagelige personer, herunder nyfødte, 
spædbørn, børn, gravide, ammende mødre, 
svagelige og immunsvækkede personer, 
ældre, genetisk modtagelige personer og 
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andre identificerede modtagelige grupper.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en definition af sårbare befolkningsgrupper for at sikre en afgrænsning af 
modtagelige grupper, således at der kan træffes foranstaltninger med henblik på at begrænse 
risiciene for og eksponeringen af disse grupper.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 249
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Sårbare befolkningsgrupper: 
modtagelige personer, herunder nyfødte, 
spædbørn, børn, gravide, ammende mødre 
og ældre.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for en definition af sårbare befolkningsgrupper for at sikre en afgrænsning af 
modtagelige grupper, således at der kan træffes foranstaltninger med henblik på at begrænse 
risiciene for disse grupper. Definitionen er baseret på definitionen af særligt udsatte grupper 
i Europa-Parlamentets nylige beslutning om den europæiske handlingsplan for miljø og 
sundhed (Ries-betænkningen).

Ændringsforslag af Richard Seeber 

Ændringsforslag 250
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Eksponering: menneskers eller 
miljøets kontakt med stoffer som følge af 
frigivelse under normale eller med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser. Med henblik på 
eksponeringsvurderingen opdeles 
eksponeringen helst efter 
eksponeringskategori under hensyntagen 
til de forskellige anvendelser og hermed 
forbundne risikostyringsforanstaltninger. 



AM\565896DA.doc 89/93 PE 357.816v01-00

DA

Disse kategorier kan om nødvendigt 
opdeles i mere specifikke scenarier med 
henblik på en korrekt vurdering af 
eksponeringen.

Or. en

Begrundelse

Ud over stoffers iboende egenskaber er anvendelsen af og eksponeringen for disse stoffer 
nøgleelementer for Reach. Forslaget indeholder allerede en definition af anvendelse, men der 
mangler en definition af eksponering.

Ændringsforslag af Richard Seeber 

Ændringsforslag 251
Artikel 3, nr. 29 b (nyt)

29b. Eksponeringskategori: kategorisering 
af eksponering efter de relevante 
eksponeringsveje for mennesker 
(indtagelse, hudkontakt og indånding) og 
for miljøet (luft, vand, jord, flora og fauna), 
efter evnen til at fastsætte 
kontrolforanstaltninger (i industrien, i 
faglige kredse og i private hjem) og efter 
eksponeringens varighed, hyppighed og 
størrelsesorden som beskrevet i bilag 1c.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at foretage en eksponeringsvurdering af forskellige anvendelser 
indføres der også eksponeringskategorier og eksponeringsscenarier. Anvendelsen af 
eksponeringskategorier og/eller eksponeringsscenarier muliggør en betydelig forenkling af 
eksponeringsvurderingen (se vedlagte arbejdsdokument for en forklaring heraf). Med henblik 
på en fælles forståelse af og struktur for disse kategorier (navnlig for små og mellemstore 
virksomheder) er det nødvendigt at beskrive i det mindste principperne i et bilag til Reach og 
ikke udelukkende forlade sig på en beskrivelse i et vejledende dokument, således som det er 
Kommissionens agt. 
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Ændringsforslag af Richard Seeber 

Ændringsforslag 252
Artikel 3, nr. 29 c (nyt)

29c. Eksponeringsscenario: en beskrivelse 
af en specifik eksponering som følge af en 
bestemt anvendelse af et stof. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagsstillerens ændringsforslag om indføjelse af et nyt nr. 
29b.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 253
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29c. Et produkt, der er fremstillet af 
planter, er et komplekst stof, som er 
frembragt ved at underkaste hele planten 
eller dele af planten en fysisk behandling 
som f.eks. ekstraktion, destillation, 
udpresning, fraktionering, rensning, 
fortætning eller fermentering, og hvis 
sammensætning varierer efter plantens 
slægt, art, vækst- og høstbetingelser samt 
den proces, der er anvendt ved 
forarbejdningen.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at introducere en særlig definition af produkter, der er fremstillet af planter, for 
at præcisere mulighederne for undtagelser og garantere retssikkerhed.

Produkter, der er fremstillet af planter, er ikke produkter i kemisk henseende, således som det 
fremgår af Kommissionens forslag, og derfor bør de også kunne holdes ude fra de andre 
stoffer, der er omfattet af Reach.


