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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana 
Muscardini, Sergio Berlato + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-
Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 403
Artikel 4, stk. 1

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

udgår

a) til human- og veterinærmedicinske 
lægemidler i betydningen i Rådets 
forordning (EØF) nr. 2309/93, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/82/EF1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF

  
1 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1.
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b) som et tilsætningsstof i levnedsmidler, 
som falder ind under Rådets 
direktiv 89/107/EØF
c) som et aromastof i levnedsmidler, som 
falder ind under Kommissionens afgørelse 
1999/217/EF
d) som et tilsætningsstof til foderstoffer i 
betydningen i Rådets direktiv 70/524/EØF
e) i foderstoffer i betydningen i Rådets 
direktiv 82/471/EØF

Or. en

Begrundelse

Selv om der findes EU-lovgivning på de nævnte områder, tager den ikke tilstrækkeligt hensyn 
til miljøaspekterne. Det kan derfor ikke accepteres, at disse områder skal fritages for 
registreringspligt (Sjöstedt).

Disse bestemmelser findes nu i artikel 2, stk. 1 cb (nyt) og bilag I ba ( nyt) (Foglietta m.fl.).

Af hensyn til forenklingen og konsolideringen bør alle undtagelser fra anvendelsesområdet 
være samlet i en enkelt bestemmelse, nemlig i artikel 2 (se ændringsforslaget til artikel 2. 
Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 2, 8 og 53, stk. 5 (Oomen-Ruijten m.fl.).

Konsekvens af den nye artikel 2 (Roth-Behrendt).

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 404
Artikel 4, stk. 1, litra e a (nyt)

ea)  i plantebeskyttelsesmidler, som falder 
ind under Rådets direktiv 91/414/EØF1

1EFT L 230, 19.8.1991, s.1.

Or. en

Begrundelse

For at undgå dobbeltregulering af stoffer, der anvendes i pesticider, i både Reach-
forordningen ogd irektiv 91/414/EØF, uden at plantebeskyttelsesmidler som sådanne fjernes 
fra Reach-forordningens overordnede anvendelsesområde.
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Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 405
Artikel 4, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) stoffer, der anvendes inden for 
forskning og udvikling, herunder 
videnskabelig og produkt- og 
procesorienteret forskning.

Or. de

Begrundelse

Forskning og teknologisk udvikling er de bærende søjler i EU' konkurrenceevne. Den meget 
store betydning, som forskning og teknologisk udvikling har for Europa, berettiger, at dette 
område undtages fra registreringspligten i Reach-forordningen.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 406
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Visse stoffer, der er resultat af specifikke genanvendelsesprocesser, bør også undtages fra 
registreringspligten, forudsat at den virksomhed, der står for genanvendelsesprocessen, har 
modtaget oplysninger om stoffet.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 407
Artikel 4, stk. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Mellemprodukter bør ikke undtages fra registreringspligten.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 408
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4 a
Undtagelser fra forpligtelsen til at foretage 

registrering for produkt- og proces-
orienteret forskning og udvikling (Ppord)

1. Et stof fremstillet i Fællesskabet eller 
importeret med henblik på anvendelse til 
procesorienteret forskning og udvikling 
undtages fra registreringspligten i artikel 5, 
6, 15, 16 og 19 i en periode på 5 år, 
forudsat at producenten eller importøren 
anmelder følgende oplysninger til agenturet 
i det af agenturet i henhold til artikel 108 
fastlagte format:
(a) producenten eller importørens identitet
(b) stoffets identitet
(c) stoffets eventuelle klassificering
(d den anslåede mængde, og
(e) en liste over eventuelle kunder.
Et sådan stof må ikke på noget tidspunkt 
gøres tilgængeligt for offentligheden, 
hverken alene eller i et præparat eller i en 
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artikel. Personalet hos kunden/kunderne 
eller hos anmelderen skal håndtere stoffet 
under med rimelighed kontrollerede 
betingelser. Tiloversblevne mængder skal 
indsamles til bortskaffelse efter 
undtagelsesperiodens eller 
forskningsperiodens udløb, afhængigt af 
hvilken af disse begivenheder, der først 
indtræder.
2. Agenturet tildeler anmeldelsen et 
nummer og en anmeldelsesdato, som er den 
dato, hvor agenturet modtog anmeldelsen, 
og meddeler straks den pågældende 
producent eller importør dette nummer og 
denne dato samt fremsender de anmeldte 
oplysninger sammen med nummer og dato 
til de kompetente myndigheder i hver af de 
medlemsstater, hvor stoffet produceres, 
importeres eller  anvendes med henblik på 
den produkt- og procesorienterede 
forskning.
3. Agenturet kan forlænge 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 10 år 
mere efter anmodning, hvis producenten 
eller importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet. Anmelderen kan 
appellere enhver negativ afgørelse i denne 
henseende, jf. artikel 87-89.
4. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de respektive medlemsstater 
behandler altid oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 fortroligt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilskynder til produkt- og procesorienteret forskning og udvikling ved 
at forenkle kravene i forslaget og åbne muligheder for downstream-brugere, samtidig med at 
myndighederne bevarer muligheden for at gribe ind. Det bør være tilstrækkeligt at vide, hvor 
PPord-aktiviteterne finder sted, således at myndighederne véd, hvem de skal henvende sig til, 
og dermed er i stand til at handle hurtigt, hvis der opstår betænkeligheder. De betingelser, 
der skal være opfyldt, når forskningen finder sted, vil sikre beskyttelsen af menneskers 
sundhed og miljøet. Ppord-bestemmelserne bør placeres i begyndelsen af afsnit II som en ny 
artikel 4a, fordi de indeholder en generel undtagelse fra registreringspligten (hænger 
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sammen med ændringsforslagene til artikel 3, nr. 22, artikel 7 samt artikel 34, stk. 4)).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 409
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Anmeldelse af stoffer alene eller i 

præparater
1. Bortset fra tilfælde, hvor andet er fastsat 
i denne forordning, indgiver hver 
fabrikant, der fremstiller et stof i mængder 
på 1 ton eller derover om året eller 
fremstiller et stof, der opfylder et af de 
under litra a-c nævnte kriterier, en 
anmeldelse til agenturet. 
Bortset fra tilfælde, hvor andet er fastsat i 
denne forordning, indgiver hver importør, 
der importerer et stof alene eller i et 
præparat i mængder på 1 ton eller derover 
om året eller fremstiller et stof, der opfylder 
et af de under litra a-c nævnte kriterier, en 
anmeldelse til agenturet. 
a) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF
b) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som mutagene i kategori 1 
eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF
c) stoffer, der opfylder kriterierne for
klassificering som reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF.
2. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en anmeldelse til 
agenturet for de monomere stoffer eller 
andre ikke-registrerede stoffer, hvis der er 
tale om et monomert eller et andet ikke-
registreret stof, der opfylder et af de i den 
nye artikel 4 a, stk. 1, litra a-c, nævnte 
kriterier, eller hvis begge nedenstående 
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betingelser er opfyldt:
a) polymeren består af 2 vægtprocent (w/w) 
eller mere af sådant/sådanne monomere 
stoffer eller andet/andre stoffer
b) den samlede mængde af sådant/sådanne 
monomere stoffer eller andet/andre stoffer 
udgør 1 ton eller mere pr. år.
3. En anmeldelse indsendes til agenturet 
sammen med det af agenturet fastsatte 
gebyr. 

Or. nl

Begrundelse

For at bestemme, hvor problematisk et stof er, er det nødvendigt at indsende en anmeldelse 
inden registreringen. På grundlag af disse oplysninger kan stoffet rubriceres alt efter, hvor 
problematisk det er (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 410
Artikel 4 b (ny)

Artikel 4b
Anmeldelse af stoffer i artikler
Enhver producent eller importør af artikler 
indsender en anmeldelse til agenturet for 
ethvert stof indeholdt i disse artikler, hvis 
der er tale om et stof, der opfylder et at de i 
den nye artikel 4 a, stk. 1, litra a-c, nævnte 
kriterier.

Or. nl

Begrundelse

For at bestemme, hvor problematisk et stof er, er det nødvendigt at indsende en anmeldelse 
inden registreringen. På grundlag af disse oplysninger kan stoffet rubriceres alt efter, hvor 
problematisk det er (prioriteret pakke Blokland).
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 411
Artikel 4 c (ny)

Artikel 4c
Oplysninger, der skal indsendes inden 

anmeldelsen
1. Inden anmeldelsen som krævet i den nye 
artikel 4 a, stk. 1, skal følgende oplysninger 
indsendes i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet, 
jf. punkt 1.1 i bilag IV
b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2.1 og 2.2 i bilag IV
c) oplysninger om fremstillingen af stoffet, 
jf. punkt 3.3 i bilag IV; disse oplysninger 
repræsenterer alle anvendelser udpeget af 
anmelderen
d) stoffets klassificering og etikettering, jf. 
punkt 4.1 i bilag IV
e) grad af persistens, jf. det nye bilag XII a
f) bioakkumulering, jf. det nye bilag XII a
g) (øko)toksicitet, jf. det nye bilag XII.
Oplysningerne om stoffernes iboende 
egenskaber skal opfylde de kriterier, der er 
opstillet i artikel 12.
2. Anmeldelse skal være sket senest 18
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. nl

Begrundelse

Ud over de generelle oplysninger om anmelderen skal der ved anmeldelsen indsendes 
oplysninger om det pågældende stofs persistens, bioakkumulering og (øko)toksicitet. På 
grundlag af disse oplysninger klassificeres stoffet alt efter, hvor problematisk det er 
(prioriteret pakke Blokland). 
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 412
Artikel 4 d (ny)

Artikel 4d
Undtagelser fra forpligtelsen til at foretage 

anmeldelse
1. Artikel 4 a, stk. 1, finder ikke anvendelse 
på de stoffer, der er nævnt i artikel 8.
2. Artikel 4 a, stk. 1, finder ikke anvendelse 
på monomerer, der anvendes som på stedet 
isoleret mellemprodukt eller som 
transporteret isoleret mellemprodukt.
3. Artikel 4 a, stk. 1, finder ikke anvendelse 
på polymerer.

Or. nl

Begrundelse

Stoffer, der i Reach-forslaget er undtaget fra kravet om registrering, skal heller ikke anmeldes 
(prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 413
Artikel 4 e (ny)

Artikel 4e
Klassificering af stoffer alt efter, hvor 

problematiske de er
1. Stoffer inddeles i følgende fire kategorier 
alt efter, hvor problematiske de er:  
a) særdeles problematiske 
b) meget problematiske
c) problematiske
d) lidet problematiske.
2. Når det gælder persistens, anvendes 
følgende inddeling: 'not inherently 
biodegradable', langsomt 'inherently 
biodegradable', adaptivt eller ufuldstændigt 
'inherently biodegradable'  eller 'readily 
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biodegradable'. 
3. Når det gælder bioakkumulering, 
anvendes BCF-værdien.
4. Når det gælder (øko)toksicitet, anvendes 
NOEC. 
5. Særdeles problematiske stoffer
Stoffer, der opfylder et af nedenstående 
kriterier, rubriceres som meget 
problematiske stoffer:
a) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi  ≥ 
5000,
b)  stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi  ≥ 
2000 og en NOEC  ≤ 0.1 mg/L.
6. Meget problematiske stoffer
Stoffer, der opfylder et af nedenstående 
kriterier, rubriceres som meget 
problematiske stoffer:
a) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 
2000 og en NOEC  ≤ 0.01 mg/L,
b) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi 
mellem 500 og 1999  og en NOEC  ≤ 0.1 
mg/L,
c)  stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi 
mellem 2000 og 4999  og en NOEC > 0.1 
mg/L og  ≤ 1.0 mg/L,
d)  stoffer, der er langsomt ´inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi  ≥ 
500 og en NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) stoffer, der er adaptivt eller 
ufuldstændigt ´inherently biodegradable´ 
og har en BCF-værdi ≥ 2000 og en NOEC 
≤ 0.01 mg/L,
f) stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en BCF-værdi ≥ 2000 og en NOEC ≤ 
0.01 mg/L.
7. Problematiske stoffer
Stoffer, der opfylder et af nedenstående 
kriterier, rubriceres som problematiske 
stoffer:
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a) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 500 
og en NOEC  > 0.01 mg/L  og  ≤ 0.1 mg/L,
b) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 
2000 og en NOEC  > 0.1 mg/L og  ≤ 1.0 
mg/L,
c) stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi 
mellem 2000 og 4999  og en NOEC  > 1.0 
mg/L,
d) stoffer, der er langsomt ´inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 500 
og en NOEC  ≤ 0.1 mg/L,
e) stoffer, der er langsomt ´inherently 
biodegradable´ og har en NOEC  > 0.1 
mg/L og ≤ 1.0 mg/L ,
f) stoffer, der er langsomt ´inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi  ≥ 
2000 og en NOEC > 1.0 mg/L,
g) stoffer, der er adaptivt eller 
ufuldstændigt ´inherently biodegradable´ 
og har en BCF-værdi ≥ 2000 og en NOEC 
≤ 0.01 mg/L,
h) stoffer, der er adaptivt eller 
ufuldstændigt ´inherently biodegradable´ 
og har en NOEC > 0.01 mg/L og ≤ 1.0 
mg/L,
i) stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en BCF-værdi < 2000 og en NOEC  ≤ 
0.01 mg/L,
j) stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en NOEC > 0.01 mg/L og  ≤ 0.1 mg/L,
k)  stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en BCF-værdi ≥ 100 og en NOEC > 0.1 
mg/L og  ≤ 1.0 mg/L.
8) Lidet problematiske stoffer
Stoffer, der opfylder et af nedenstående 
kriterier, rubriceres som lidet 
problematiske stoffer:
a)  stoffer, der er ´not inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 
2000 og en NOEC  > 1.0 mg/L,
b) stoffer, der er langsomt ´inherently 
biodegradable´ og har en BCF-værdi < 
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2000 og en NOEC  > 1.0 mg/L,
c) stoffer, der er adaptivt eller 
ufuldstændigt ´inherently biodegradable´ 
og har en NOEC  > 1.0 mg/L,
d) stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en BCF-værdi < 100 og en NOEC > 0.1 
mg/L og ≤ 1.0 mg/L,
e) stoffer, der er ´readily biodegradable´ og 
har en NOEC  > 1.0 mg/L.

Or. nl

Begrundelse

Stofferne bør inddeles alt efter, hvor problematiske de er, på grundlag af persistens, 
bioakkumulering og (øko)toksicitet (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 414
Artikel 5, stk. 1

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver producent, der 
fremstiller et stof i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, en registrering til agenturet.

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver producent, der 
fremstiller et særdeles problematisk stof, 
uanset mængden, eller et andet stof i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, en 
registrering til agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 1 
ton eller mere pr. år en registrering til 
agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
særdeles problematisk stof eller et andet 
stof i mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
alene eller i et præparat, en registrering til 
agenturet.

Or. nl

Begrundelse

Risiciene ved særdeles problematiske stoffer bør vurderes også under en mængde på 1 ton om 
året. Disse særdeles problematiske stoffer kan også i små mængder forårsage betydelig skade 
på miljøet og folkesundheden (prioriteret pakke Blokland).  

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 415
Artikel 5, stk. 1
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1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver producent, der 
fremstiller et stof i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, en registrering til agenturet.

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, ansøger enhver producent, der 
fremstiller et stof i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, agenturet om en registrering og 
forelægger i den forbindelse alle disponible 
oplysninger.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 1 
ton eller mere pr. år en registrering til
agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, ansøger enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 1 
ton eller mere pr. år agenturet om en 
registrering og forelægger i den forbindelse 
alle disponible oplysninger.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet "et stof - en registrering" skal oplysningerne om stofferne 
ikke indsamles for hver enkelt producent/importør, men for hvert enkelt stof. Den 
registreringspligtige skal principielt forelægge alle de oplysninger, han har adgang til, og der 
skal i hvert fald foreligge et dossier med basisoplysninger, for at der kan foretages en 
registrering. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 416
Artikel 5, stk. 1

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver producent, der 
fremstiller et stof i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år, en registrering til agenturet.

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver producent, der 
fremstiller et stof i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år, en registrering til agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 1 
ton eller mere pr. år en registrering til 
agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 
10 tons eller mere pr. år en registrering til 
agenturet.

Or. de

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 417
Artikel 5, stk. 1, afsnit 2

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 1 
ton eller mere pr. år en registrering til 
agenturet.

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene, i et præparat eller i artikler i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år en 
registrering til agenturet.

Or. en

Begrundelse

Artikler udgør en vigtig kilde til eksponering for kemikalier. Et stort antal af de artikler, der 
sælges i EU, stammer fra import. Anvendelsen af stoffer i EU-producerede artikler er 
omfattet af de generelle registreringskrav, hvorimod dette ikke er tilfældet for de importerede 
artiklers vedkommende. Der er ingen begrundelse for at indskrænke registreringen til stoffer, 
der er importeret alene eller i et præparat. Importører af artikler bør sikre, at deres stoffer 
opfylder de samme krav som stoffer anvendt i artikler, der er produceret i EU. Dette vil skabe 
ensartede spilleregler for EU-producenter og importører.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 418
Artikel 5, stk. 1, afsnit 2 a  (nyt)

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, indsender enhver importør af et 
stof alene eller i et præparat i mængder på 
1 ton eller mere pr. år, i det omfang stoffet 
skal frigives under normale og med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser,  en registrering til 
agenturet.

Or. en

Begrundelse

En artikel såsom en blækpatron eller brandslukker, der som led i sin funktion frigiver et stof, 
bør være omfattet af passende krav. De samme bestemmelser bør gælde for disse stoffer, 
uanset at de befinder sig inde i en beholder eller en pakke, inden de bruges. Hvis dette ikke 
ændres, vil denne kategori af produkter være omfattet af mindre strenge krav end andre 
artikler.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 419
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der er til stede i et præparat i en 
koncentration på 0,1% eller derunder.

Or. en

Begrundelse

Den praktiske anvendelighed af Reach bør forbedres for importører, som kan få problemer 
med at fremskaffe oplysninger om stoffer, der  ikke spiller nogen nævneværdig rolle i 
præparatet, hvilket kan medføre uforholdsmæssigt store udgifter. Importørerne kan også være 
EU-producenter eller EU-downstream-brugere, som har brug for præparater som et 
nøgleelement i deres produkter.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 420
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Indsendelse af en registrering til 
agenturet i medfør af stk. 1 er ikke 
påkrævet for stoffer, der er til stede i et 
præparat, hvis stoffets koncentration i 
præparatet er mindre end det laveste af 
nedenstående:
(a) de relevante koncentrationer, der er 
fastsat i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF
(b) koncentrationsgrænserne i bilag I 
til direktiv 67/548/EØF
(c) de koncentrationsgrænser, der er 
fastsat i del B i bilag II til direktiv 
1999/45/EF
(d) de koncentrationsgrænser, der er 
fastsat i del B i bilag III til direktiv 
1999/45/EF
(e) de koncentrationsgrænser, der er 
anført i en aftalt indførelse af oplysninger i 
den fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer, der oprettes i henhold til 
afsnit X
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(f) 0,1%, hvis stoffer opfylder
kriterierne i bilag XII.

Or. en

Begrundelse

1. Der bør være konsistens med det samme krav i artikel 13, stk. 2, vedrørende en kemisk 
sikkerhedsrapport, for alle stoffer, der er til stede i præparater.

2.  I mangel af sådanne grænser, der indebærer, at et præparat kan klassificeres som farligt, 
vil importørerne være tvunget til at analysere hvert enkelt præparat eller fremskaffe de 
relevante oplysninger fra deres leverandører om små mængder af en – potentielt – endeløs 
række af stoffer.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 421
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Registrering i henhold til stk. 1 
bortfalder for stoffer i præparater, når 
stoffets koncentration i præparatet er 
mindre end den mindste koncentration i en 
af følgende bestemmelser: 
a) de koncentrationer, der er angivet i 
tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF 
b) de koncentrationsgrænseværdier, der er 
angivet i bilag I til direktiv 67/548/EØF
c) 0,1 %, når stoffet overholder kriterierne i 
bilag XII.

Or. de

Begrundelse

Grænseværdierne for stoffer og præparater i artikel 13 overtages. Uden grænseværdier ville 
man skulle registrere selv de mindste spor, der ikke frembyder nogen risici for miljø og 
sundhed. Det ville være ude af proportion. Det skal sikres, at ikke de mindste spor af stoffer i 
præparater skal registreres, men kun sådanne, der ligger over visse koncentrationsgrænser.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 422
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1

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

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de ikke-registrerede 
monomere stoffer eller andet/andre ikke-
registrerede stoffer, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt, medmindre disse 
monomerer er dannet under syntesen og 
ikke kan isoleres:

Or. fr

Begrundelse

Visse monomerer dannes faktisk på denne måde, og de kan derfor ikke isoleres.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 421
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Registrering i henhold til stk. 1 
bortfalder for stoffer i præparater, når 
stoffets koncentration i præparatet er 
mindre end den mindste koncentration i en 
af følgende bestemmelser: 
a) de koncentrationer, der er angivet i 
tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF 
b) de koncentrationsgrænseværdier, der er 
angivet i bilag I til direktiv 67/548/EØF
c) 0,1 %, når stoffet overholder kriterierne i 
bilag XII.

Or. de

Begrundelse

Grænseværdierne for stoffer og præparater i artikel 13 overtages. Uden grænseværdier ville 
man skulle registrere selv de mindste spor, der ikke frembyder nogen risici for miljø og 
sundhed. Det ville være ude af proportion. Det skal sikres, at ikke de mindste spor af stoffer i 
præparater skal registreres, men kun sådanne, der ligger over visse koncentrationsgrænser.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 422
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1

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

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender en registrering til 
agenturet for det/de ikke-registrerede 
monomere stoffer eller andet/andre ikke-
registrerede stoffer, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt, medmindre disse 
monomerer er dannet under syntesen og 
ikke kan isoleres:

Or. fr

Begrundelse

Visse monomerer dannes faktisk på denne måde, og de kan derfor ikke isoleres.

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

Ændringsforslag 423
Artikel 5, stk. 3

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Teksten skelner klart mellem registrerede og ikke-registrerede monomere stoffer og deres 
anvendelse i produktionen af polymerer. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 424
Artikel 5, stk. 3, litra b

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

b) den samlede mængde af sådant/sådanne 
monomere stoffer eller andet/andre stoffer 
udgør 10 tons eller mere pr. år.

Or. de

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 425
Artikel 5, stk. 3 a (nyt)

3a. Polymerer, der allerede er anmeldt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, betragtes 
som registrerede i dette afsnits forstand. 
Agenturet tildeler dem et 
registreringsnummer senest et år efter 
denne forordnings ikrafttræden.
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Or. de

Begrundelse

Opretholdelse af gældende bestemmelser for allerede anmeldte nye polymerer (Langen).

Registreringerne af allerede anmeldte stoffer forbliver gyldige, og 
undtagelsesbestemmelserne for mellemprodukter kan anvendes på ikke-registrerede 
monomere stoffer eller andre ikke-registrerede stoffer af disse polymerer (Grossetête).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 426
Artikel 5, stk. 3 b (nyt)

3b. Enhver producent eller importør af en 
polymer indsender ligeledes en registrering 
til agenturet, hvis de ikke-registrerede 
monomerer eller andre ikke-registrerede 
stoffer er særdeles problematiske.  

Or. nl

Begrundelse

Risiciene ved særdeles problematiske stoffer bør vurderes også under en mængde på 1 ton om 
året. Disse særdeles problematiske stoffer kan også i små mængder forårsage betydelig skade 
på miljøet og folkesundheden (prioriteret pakke Blokland).  

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 427
Artikel 5, stk. 4

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

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag skal give incitament til indgivelse af et komplet datasæt for stoffer i 
mængder på mellem 1 og 10 tons.

Det er det første af et helt sæt af ændringsforslag, der siger på at skabe et mere fleksibelt 
system for stoffer, som registreres i mængder på mellem 1 og 10 tons.  Dette system vil 
udpege prioriterede stoffer, for hvilke der vil blive genereret flere oplysninger, end der 
kræves i Kommissionens forslag, til gunst for sundheden og miljøet, samtidig med at de 
generelle omkostninger for SMV’er nedbringes, og proportionaliteten forbedres.

Det foreslåede system for 1-10 tons begynder , i registreringsfasen, med indsamling af alle 
disponible risikooplysninger og visse grundlæggende eksponensdata baseret på 
eksponenskategori. Disse to elementer i registreringssagen vil:

- for det første anspore virksomhederne til at bruge deres eksisterende oplysninger, 
revurdere dem og træffe relevante konklusioner for deres risikostyring, hvilket vil 
forbedre kvaliteten af sikkerhedsdatabladene for stoffer, der er klassificeret som 
farlige, og af retningslinjerne for sikker brug af stoffer, der ikke er klassificeret som 
farlige. Dette vil forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet i forhold til 
situationen i dag,

- for det andet gøre det lettere for agenturet at foretage en screening med henblik på at 
udpege stoffer, som kan udgøre en stor risiko for menneskers sundhed og miljøet, og 
om hvilke der skal genereres flere oplysninger.

For at opmuntre til indgivelse af alle disponible oplysninger skal der ikke opkræves noget 
registreringsgebyr i forbindelse med indgivelse af et komplet sæt af risikodata som 
specificeret i det ændrede bilag V, herunder oplysninger om akut toksicitet og biologisk 
nedbrydelighed, hvilket ikke kræves i Kommissionens forslag.

I den anden fase af det foreslåede system for 1-10 tons foretager agenturet en screening af de 
indgivne registreringssager, for hvilke ikke alle de i det ændrede bilag V angivne oplysninger 
foreligger, med henblik på at identificere stoffer, som kan udgøre en høj risiko. Kriterierne 
for denne screening er fastsat i disse ændringsforslag, og agenturet kan tilføje yderligere 
kriterier på et senere tidspunkt, For så vidt angår de stoffer, der udpeges ved screeningen, vil 
de manglende risikooplysninger i henhold til bilag V-datasættet skulle fremskaffes og indgives 
til agenturet af registranterne. Hvis mere end en virksomhed producerer eller importerer det 
samme stof, kræves der kun et datasæt, og omkostningerne skal deles. For så vidt angår 
stoffer, som ikke udpeges ved screeningen, kræves disse oplysninger ikke.

Systemet vil således sikre flere oplysninger om højrisikostoffer og samtidig forhindre, at man 
spilder ressourcer på andre stoffer, som er mindre risikable. Hermed vil ressourcerne blive 
anvendt mere målrettet.

Disse ændringsforslag er inspireret af hovedpunkterne i Maltas og Sloveniens forslag og skal 
ses i sammenhæng med den foreslåede fremgangsmåde for mængdeskalaerne 10-100 tons og 
over 100 tons og i lyset af den overordnede målsætning om bæredygtig udvikling. 
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 428
Artikel 5, stk. 4, afsnit 1 a  (nyt)

Gebyret står i forhold til 
registreringsdossierets art.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 429
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Alle registreringsdossierne evalueres af 
et uafhængigt organ, inden de indsendes til 
agenturet, og evalueringsrapporten 
indsendes til agenturet sammen med 
registreringsdossieret. Evalueringen sikrer, 
at registreringsdossieret er fuldstændigt og 
af god kvalitet. Evalueringen foretages af et 
af registranten uafhængigt organ. Dog 
afholder registranten 
evalueringsudgifterne. Agenturet 
fastlægger retningslinjerne for sådanne 
kvalitetsevalueringer.

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 af dokumenterne for at sikre, at 
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registreringsdossiererne er korrekte.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 430
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Anmeldelse af stoffer i små mængder

1. Enhver producent eller importør af 
stoffer i mængder på mellem 10 kg og 1 ton 
om året anmelder disse stoffer til agenturet.
2. En anmeldelse af et stof i en mængde på 
mellem 10 kg og 1 ton om året skal omfatte 
alle følgende oplysninger i det af agenturet 
i henhold til artikel 108 fastlagte format, i 
det omfang producenten er i stand til at 
indsende dem uden at skulle udføre 
yderligere forsøg:
a) producentens identitet, som angivet i 
punkt 1 i bilag IV
b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
i bilag IV
c) stoffets klassificering
d) eventuelle eksisterende og foreliggende 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber og egenskaber, som kan 
påvirke menneskers sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Et simpelt anmeldelseskrav for stoffer i mængder mellem 10 kg og 1 ton bør føjes til Reach, 
således at man endelig kan få kendskab til den samlede mængde af stoffer, som på nuværende 
tidspunkt produceres, og til den eksisterende viden herom. Med Reach-forordningens 
nuværende form vil vi kun få kendskab til ca. 30.000 stoffer, som produceres i mængder på 
over 1 ton. EINECS-fortegnelsen indeholder imidlertid over 100.000 eksisterende stoffer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 431
Artikel 6
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Artikel 6 udgår

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget om tilføjelse af artikler i artikel 5, stk. 1, fra de 
samme stillere.

De bestemmelser, der er foreslået i artikel 6, har i realiteten kun relevans for importerede 
artikler, eftersom anvendelsen af stoffer i EU-producerede artikler allerede er omfattet af de 
generelle registreringskrav. Bestemmelserne vedrørende importører er imidlertid meget 
svage og uklare, og de skaber uensartede spilleregler i forholdet mellem importører og EU-
producenter, eftersom importørerne kan nyde godt af den registrering, som EU-
producenterne har foretaget, og eftersom de først finder anvendelse efter 11 år. Denne artikel 
bør derfor udgå i forbindelse med et generelt krav om at registrere stoffer i artikler.

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

Ændringsforslag 432
Artikel 6

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

a) mængden af stoffet i hver enkelt artikel 
overstiger 1 ton pr. producent eller importør 
pr. år

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

b) koncentrationen af stoffet overstiger 
0,1 vægtprocent (w/w) i hver enkelt 
bestanddel i hver enkelt artikel 

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

c) stoffet ikke er undtaget fra 
registreringsforpligtelsen.

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

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der af en aktør længere oppe i 
forsyningskæden allerede er registreret til 
anvendelse i produktionen af en artikel.

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
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b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

3. Stoffer, præparater og artikler, der ikke 
opfylder kravene i stk. 1, kan ikke 
produceres eller importeres.

a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.

4. De i artikel 21, stk. 1-3, fastsatte frister 
finder anvendelse på stk. 1 i denne artikel.

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

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

6. Stk. 1 til 4 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.
7. Foranstaltninger til gennemførelse af 
stk. 1 til 6 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.
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Or. it

Begrundelse

Kommissionens tekst tilbyder kun den europæiske produktion en ringe grad af beskyttelse 
mod illoyal konkurrence fra tredjelandes side. Importen af visse artikler og stoffer, som ikke 
er omfattet af samme bestemmelser som de samme produkter fremstillet i Den Europæiske 
Union, ville således blive begunstiget, fordi et importeret produkt i kraft af et lavere 
kontrolniveau ville være billigere og ville kunne fremstilles under anvendelse af en bredere 
vifte af råstoffer.

Med henblik herpå bør der ligesom for registrerede stoffer også fastsættes bestemmelser for 
"skjulte" stoffer i artiklerne, hvorfor der bør indføjes såvel en henvisning til stofmængden i 
hver enkelt artikel som et kriterium på 0,1 vægtprocent (w/w). Desuden er det ikke kun de i 
direktiv 67/548/EØF opregnede farlige stoffer og de stoffer, der vil blive frigivet under med 
rimelighed forudsigelige anvendelsesbetingelser, der skal være omfattet af Reach-systemet. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 433
Artikel 6

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i 
artiklerne, hvis de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

a) mængden af stoffet i hver artikel 
overskrider 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år

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

b) stoffets koncentration overskrider 0,1 
vægtprocent i hver bestanddel i hver artikel

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

c) stoffet er ikke undtaget fra 
registreringspligt.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
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direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der allerede er registreret til anvendelse til 
fremstilling af artiklen af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

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

3. Artikler, der ikke opfylder kravene i stk. 
1, må hverken fremstilles eller importeres.

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

4. De frister, der er fastsat i artikel 21, stk. 
1-3, finder anvendelse på stk. 1.

Or. de
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Begrundelse

Artikel 6 i Kommissionens forslag beskytter kun i ringe omfang den forarbejdende industri i 
EU mod illoyal konkurrence fra lande uden for EU. Da et tilsvarende importeret produkt skal 
opfylde ringere krav, vil det ikke blot være billigre, det vil desuden muligvis være fremstillet 
under anvendelse af en bredere palette af råstoffer.

Ændringsforslagene indfører retfærdige rammebetingelser for virksomher inden for og uden 
for EU og sikrer en maksimal beskyttelse af den menneskelige sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 434
Artikel 6

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis

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

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

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

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

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

c) artiklens funktion kræver, at stoffets 
frigives.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
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under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der er behørigt registreret til den 
pågældende anvendelse.

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Forpligtelserne for artiklens producent eller importør skal præciseres, så det står klart, hvilke 
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omstændigheder, der skal inddrages i vurderingen af, om en frigivelse er "tilsigtet". 
Definitionen af "anvendelse" i forslaget til forordning er så bred, at det kan blive nødvendigt 
at tage praktisk talt enhver aktivitet i tilknytning til artiklen såsom bortskaffelse efter den 
endelige anvendelse, misbrug af artiklen, reparationsaktiviteter og anvendelser, som 
frarådes, i betragtning, hvis den nuværende formulering med "normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser" bibeholdes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 435
Artikel 6

Generel forpligtelse til at registrere stoffer i 
artikler

Forpligtelse til at registrere stoffer i artikler

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

For artikler, der er opført i bilag XX, 
eksisterer der en forpligtelse til at meddele 
oplysninger om visse stoffer indeholdt i 
disse artikler. Der skal kun meddeles 
oplysninger for de stoffer, der er opført i 
bilag YY. Oplysningerne om de bestemte 
stoffer, der er indeholdt i disse bestemte 
artikler, meddeles eventuelt gennem 
forsyningskæden og gøres tilgængelige for 
den almindelige offentlighed på Internettet 
eller via en etikettering på den pågældende 
artikel. 

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år, idet hver artikel betragtes 
separat
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser.
2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
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direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons,
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør 
længere oppe i forsyningskæden.
6. Stk. 1 til 4 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.
7. Foranstaltninger til gennemførelse af 
stk. 1 til 6 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Or. de
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Begrundelse

I stedet for den omkostningskrævende, men sandsynligvis lidet effektive 
registreringsprocedure for visse stoffer i artikler skal der indføres en etiketterings- eller 
oplysningspligt, der kun skal finde anvendelse på visse artikler og kun i forbindelse med visse 
stoffer. 

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

Ændringsforslag 436
Artikel 6

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

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

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

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

ca) stoffet er til stede i disse artikler i 
koncentrationer, der overstiger det laveste 
af nedenstående koncentrationsgrænser:
(a) de relevante koncentrationer, der er 
fastsat i tabellen i artikel 3, stk. 3, i direktiv 
1999/45/EF
(b) koncentrationsgrænserne i bilag I 
til direktiv 67/548/EØF
(c) de koncentrationsgrænser, der er 
fastsat i del B i bilag II til direktiv 
1999/45/EF
(d) de koncentrationsgrænser, der er 
fastsat i del B i bilag III til direktiv 
1999/45/EF
(e) de koncentrationsgrænser, der er 
anført i en aftalt indførelse af oplysninger i 
den fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer, der oprettes i henhold til 
afsnit X
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(f) 0,1%, hvis stoffet opfylder 
kriterierne i bilag XII.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen
d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
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5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

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

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

3. Stk. 1 til 2 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.

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

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

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne vedrørende stoffer i færdige artikler er af afgørende betydning, fordi de vil 
have væsentlig indvirkning på konkurrenceevnen for de europæiske downstream-brugere. Af 
hensyn til opfyldelsen af målsætningerne i EU's Lissabon-agenda og målet om et højt niveau 
for miljøbeskyttelsen, er det nødvendigt at ændre artikel 6.

Kommissionens formulering af bestemmelserne vil indvirke kraftigt på samhandelen og give 
et stærkt incitament til at producere artikler uden for EU.

Ændringsforslaget bringer bestemmelserne på linje med kravene til stoffer og stoffer i 
præparater (artikel 13, stk. 7) og og godkendelseskravene (artikel 53, stk. 7) inden for Reach 
samt med de tærskelværdier, der findes i andre fællesskabsretsakter, hvor der anvendes 
tilsvarende tærskler (67/548/EØF, 1999/45/EF).

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 437
Artikel 6

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof i disse artikler, hvis 
alle de følgende betingelser er opfyldt:

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

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

b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 

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

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

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

ca) stoffet ikke er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør 
længere oppe i forsyningskæden.

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

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

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

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

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

b) agenturet har en begrundet mistanke 
om, at:

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

c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen

c) stoffet er ikke registreret til den 
pågældende anvendelse.

d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.
3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
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punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør 
længere oppe i forsyningskæden.
6. Stk. 1 til 4 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.

3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 3.

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

4. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 
1 til 4 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen i forslaget er uklar med hensyn til, hvornår et stof er "indeholdt" i en artikel 
eller er "til stede" i en artikel. Formuleringen bør være konsistent, og fjernelsen af ordet 
"indeholdt" præciserer meningen. "Hver artikel" er ikke defineret i forslaget og bør fjernes 
for at undgå juridisk usikkerhed. Tilføjelsen til artikel 6, stk. 1, præciserer, at oplysninger om 
stoffer i artikler skal videreformidles nedad i forsyningskæden, hvis fremstilling af en artikel 
er en af anvendelserne. Dette bør specificeres i artikel 6, stk. 1, i stedet for i artikel 6, stk. 5.

Artikel 6, stk. 2, omhandler stoffer, der utilsigtet frigives fra artikler. I henhold til 
Kommissionens forslag er agenturets beslutning om at kræve en registrering og dermed 
afklare et forhold, der giver anledning til bekymring, afhængig af producentens eller 
importørens anmeldelse af artiklerne, jf. artikel 6, stk. 2. Agenturet bør bemyndiges til at 
kræve disse oplysninger ved mistanke om risiko (derved sikres der også forenelighed med 
WTO-bestemmelserne). Anmeldelse er i sådanne situationer overflødig.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 438
Artikel 6, stk. 1
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1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

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

b) agenturet har en begrundet mistanke 
om, at:
i) stoffet frigives fra artiklerne
ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne udgør 
en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet

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

c) stoffet er ikke registreret til den 
pågældende anvendelse.

Or. sv

Begrundelse

På grundlag af den viden, som agenturet nu indsamler, er det mere effektivt at lade agenturet 
afgøre, hvilke artikler der skal registreres. Ved at lægge bevisbyrden på agenturet bør vi 
desuden kunne opfylde vore forpligtelser inden for WTO.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 439
Artikel 6, stk. 1

Generel forpligtelse til at registrere stoffer i 
artikler

Generel forpligtelse til at anmelde 
godkendte kemikalier i artikler

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent af en artikeltype 
anmelder ethvert stof, som er indeholdt i 
disse artikler i en vis 
minimumskoncentration, til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, såfremt 
stoffet opfylder kriterierne i artikel 54, litra 
a) til e), eller er blevet identificeret i 
henhold til artikel 54, litra f)

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år, idet hver artikel betragtes 
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separat
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

Artikel 6 bør tilvejebringe de lovmæssige rammer for udviklingen af praktisk anvendelige 
instrumenter til forvaltning af højrisiko-kemikalier i forbrugerartikler. Frem for at fastslå, om 
og i hvilket omfang kemikalier, der opfylder kriterierne i artikel 54, frigives eller 
sandsynligvis frigives og indebærer en risiko for menneskers sundhed eller miljøet, bør Reach 
sigte på at forvalte anvendelsen af sådanne kemikalier i forbrugerartikler, uafhængigt af 
tonnage og produktets herkomst. Anmeldelsesproceduren skal gælde i 6 år efter Reachs 
ikrafttrædelse og være baseret på vejledende noter. som vil blive faset ind på et frivilligt 
grundlag 3 år efter Reachs ikrafttrædelse. Spørgsmålet om artikeltyper og 
minimumskoncentrationer bør behandles og defineres i de vejledende noter. Udviklingen af 
vejledninger og anmeldelsesproceduren har til formål at udfylde de nuværende huller i vores 
viden (f.eks. er der på nuværende tidspunkt meget få oplysninger til rådighed i hele 
produktforsyningskæden) og give et overblik over anvendelsen af højrisiko-kemilkalier i de 
forskellige produktkategorier.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 440
Artikel 6, stk. 1

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

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

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

c) stoffet er til stede i koncentrationer 
højere end 0,1% i disse artikler eller i 
homogene materialer i disse artikler.
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Or. en

Begrundelse

Artikler udgør en primær kilde for eksponering for kemikalier. Brugen af farlige stoffer i 
artikler bør underlægges kravene om registrering. Henvisningen til "artikeltype" er ikke 
acceptabel, da den er fuldstændig uklar (fx. stol med armlæn versus stol uden armlæn - er der 
tale om én artikeltype eller to?). Den totale mængde importerede artikler er den eneste klare 
reference. Dette udgangspunkt er da også valgt for substanser og præparater. 
Registreringskravets begrænsning til farlige stoffer i artikler som er beregnet til at blive 
frigivet er alt for snæver, da næsten ingen artikler opfylder betingelserne herfor. Alle farlige 
stoffer som er til stede i artikler i og over en vis koncentration bør skulle registreres. 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 441
Artikel 6, stk. 1

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

b) stoffet opfylder kriterierne i artikel 54, 
litra a) til e), eller er blevet identificeret i 
henhold til artikel 54, litra f)

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå en situation, hvor producenter af artikler inden for EU stilles væsentligt 
dårligere i konkurrencen med importerede artikler, er det nødvendigt at indføre en 
begrænsning af registreringskravene i Reach for stoffer i artikler.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann,

Ændringsforslag 442
Artikel 6, stk. 1

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis stoffet er til stede i disse 
artikler i en kumuleret mængde på over 1 
ton pr. producent eller importør pr. år.

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år, idet hver artikel betragtes 
separat
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

Det svageste element er tonnagegrænsen på 1 ton kemikalier pr. artikeltype. Dette vil gøre 
ethvert forsøg på at håndhæve bestemmelserne til et juridisk mareridt, eftersom importørerne 
vil kunne opdele deres importvarer i talrige artikeltyper (røde stole, blå stole) og hævde, at 
tærsklen på 1 ton ikke overskrides for nogen enkelt artikeltype. Vi mener, at folkesundheden 
og miljøet beskyttes bedre, hvis registreringstærsklen for kemikalier i importerede artikler 
beregnes pr. importør i stedet for pr. artikeltype, sådan som det er tilfældet for stoffer og 
præparater (Jørgensen m.fl.

Sundheden og miljøet beskyttes bedre, hvis registreringstærsklen defineres på grundlag af de 
kumulerede mængder, som importeres af hver importør, frem for på grundlag af mængderne  
pr. artikeltype. Fjernelsen af betingelsen vedrørende en eventuel frigivelse af stoffet fra 
produktet vil lette håndhævelsen af denne stemmelse og øge retssikkerheden. 
Anvendelsesområdet for registrering af stoffer i importerede artikler bør til syvende og sidst 
være det samme som for stoffer, der produceres inden for EU (Ferreira m.fl.).

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 443
Artikel 6, stk. 1

Generel forpligtelse til at registrere stoffer i Generel forpligtelse til at registrere stoffer i 
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artikler artikler
1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

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

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

Or. el

Begrundelse

Der tages hermed højde for adskilte importer i små mængder, og misfortolkninger af 
betingelserne undgås. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Ændringsforslag 444
Artikel 6, stk. 1

Generel forpligtelse til at registrere stoffer i 
artikler

Generel forpligtelse til at registrere stoffer i 
artikler

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Enhver producent eller importør af 
artikler indsender en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis alle de følgende betingelser er 
opfyldt:

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

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

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

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

c) stoffet er beregnet til at blive frigivet c) frigivelsen af stoffet er et specifikt led i 
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under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser.

artiklens funktion under normale og med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser

ca) stoffet er til stede i artiklen i 
koncentrationer, som svarer til eller 
overstiger den laveste af nedenstående:
i) koncentrationsgrænserne i bilag I til 
direktiv 67/548/EØF
ii) de koncentrationsgrænser, der er fastsat 
i del A og B i bilag II til direktiv 
1999/45/EF, når der ikke er fastsat nogen 
koncentrationsgrænser for stoffet i 
præparater i bilag I til direktiv 67/548/EØF
iii) 0,1%, hvis stoffet opfylder kriterierne i 
bilag XII.

Or. en

Begrundelse

1 (a): Eftersom artikeltype ikke er defineret, vil denne bestemmelse kun skabe juridisk 
usikkerhed.

1(c): Den alternative ordlyd definerer bestemmelsens anvendelsesområde mere klart.

1(ca): Manglen på kvantitative kriterier indebærer, at tilstedeværelsen af spormængder af et 
klassificeret stof må tages med i betragtning. En producent/importør skal have kendskab til 
alle de stoffer, som teoretisk kan være til stede i den laveste koncentration i alle artikler. 
Dette vil gøre artikel 6 fuldstændig uhåndterlig i praksis, fordi producenterne/importørerne 
ikke ligger inde med disse oplysninger, og myndighederne vil umuligt kunne undersøge de 
millioner af artikler, der importeres til EU, for spormængder. Den praktiske gennemførlighed 
forudsætter, at der fastlægges en tærskel. Der skal kun oplyses om stoffer i koncentrationer, 
der overstiger tærsklen. Dette er i overensstemmelse med det gældende direktiv om 
præparater (1999/45/EF) og med Reach-projektet selv (artikel 13, stk. 2, og 53, stk. 7) for så 
vidt angår stoffer i præparater (registrering) og stærkt problematiske stoffer (godkendelse). I 
artikel 13, stk. 2, og 53, stk. 7, anvendes de foreslåede tærskelværdier til at fastslå, at stoffer, 
der er til stede i præparater i koncentrationer, der ligger under disse værdier, ikke længere er 
farlige - hvorfor skulle det samme ikke gælde for artikler?

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 445
Artikel 6, stk. 1, litra a

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

a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over ti tons pr. producent eller 
importør pr. år; artikler indeholdende 



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 43/147 AM\

DA

separat stoffer med samme egenskaber kan 
vurderes samlet i registreringsdossieret

Or. de

Begrundelse

1. Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1.
2. I stedet for at hver artikel skal betragtes separat, er formålet med bestemmelsen, at der skal 
fastlægges en samlet vurdering af stoffer med tilsvarende egenskaber i registreringsdossieret.  

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 446
Artikel 6, stk. 1, litra a

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

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

Or. nl

Begrundelse

For særdeles problematiske stoffer i artikler gælder også en almindelig registreringspligt. 
Det skal også meddeles, hvor problematisk stoffet er (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Anders Wijkman

Ændringsforslag 447
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer, 
der anvendes som ingredienser i 
tobaksvarer som defineret i artikel 2, stk. 1 
og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/37/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
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tobaksvarer.

Or. en

Begrundelse

Den almindelige mængdebegrænsning på 1 ton for kemiske stoffer bør ikke gælde for stoffer, 
der tilsættes til tobak. I modsat fald vil tobaksfabrikanter kunne omgå registreringspligten ved 
at ændre deres produktionssystem og kun benytte de kemikalier og heraf afledte stoffer, som 
anvendes i mængder på under 1 ton. Perspektiverne med hensyn til eksponering og disse 
kemikaliers skadelige virkninger gør det derfor tilrådeligt at fjerne mængdebegrænsningen 
for stoffer, der tilsættes til tobak og tobaksvarer.

Ændringsforslag af Miroslav Ouzký + Chris Davies, Frédérique Ries +Evangelia Tzampazi + 
Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller +  Christofer Fjellner + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann + Satu Hassi + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 

Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 448
Artikel 6, stk. 2

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

udgår

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

Or. en



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 45/147 AM\

DA

Begrundelse

Papir- og genbrugspapirindustrien vil ikke kunne opfylde kravene i artikel 6, stk. 2, med 
hensyn til alle de eventuelle tilbageværende stoffer i papiret, eftersom hvert enkelt parti papir 
vil skulle undersøges for tilstedeværelse af enhver urenhed, der kan opfylde kriterierne i 
artikel 6, stk. 2, Dette er hverken teknisk eller økonomisk muligt. Faktisk ser Reach-
forordningen ud til at formode, at producenter af artikler beskæftiger sig med 
standardiserede produkter (som henvisningen til "artikeltype"i artikel 6, stk. 1, antyder). Det 
er imidlertid helt almindeligt, at papirprodukter varierer i sammensætning. (Ouzky).

Ændringsforslaget er en følge af ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1 (Davies, Ries).

Skaber forvirring og misforståelser omkring definitioner.  (Tzampazi).

På grundlag af den viden, som agenturet nu indsamler, er det mere effektivt at lade agenturet 
afgøre, hvilke artikler der skal registreres. Ved at lægge bevisbyrden på agenturet bør vi 
desuden kunne opfylde vore forpligtelser inden for WTO (Fjellner).

Anvendelsen af bestemmelserne om registrering af stoffer indeholdt i importerede produkter 
vil blive lettere for importører og producenter, hvis man fjerner sondringen mellem artikler 
indeholdende "stoffer, der er beregnet til at blive frigivet" og artikler indeholdende stoffer, 
hvorom " producenten eller importøren ved eller underrettes, at det sandsynligvis vil blive 
frigivet. Producenter, importører, distributører og detailhandlere vil alle drage fordel af den 
øgede retssikkerhed, der vil følge heraf. (Ferreira, Lienemann).

Mange artikler vil sandsynligvis frigive farlige kemikalier. Ikke desto mindre er de nuværende 
bestemmelser i REACH om sådanne artikler meget slappe - det er det samme som hvis de 
sagde: "hvis der er stærke grunde til en begrænsning, så vær venlig at give os besked". Dette 
sikrer ikke en tilfredsstillende beskyttelse af menneskers sundhed eller miljøet. Hertil kommer, 
at betingelsen for en mulig uønsket bivirkning er alt for subjektiv og kontroversiel til at være 
brugbar. Artikler udgør en primær kilde til eksponering for kemikalier. Brugen af farlige 
stoffer i artikler bør underkastes registreringskravene som omtalt i ændringsforslaget til 
artikel 6, stk. 1. (Hassi).

Bestemmelserne i stk. 2-4 kan hverken overholdes eller håndhæves. Kravene er for vage (jf. 
f.eks. formuleringerne "underrettes om" og "sandsynligvis vil blive frigivet") (Oomen-Ruijten 
m.fl.).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 449
Artikel 6, stk. 2, litra a

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

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

Or. nl
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Begrundelse

For særdeles problematiske stoffer i artikler gælder også en almindelig registreringspligt. 
Det skal også meddeles, hvor problematisk stoffet er (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 450
Artikel 6, stk. 2, litra c og d

c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen

c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet, 
også selv om sådan frigivelse ikke er en 
tilsigtet funktion for artiklen

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

Or. en

Begrundelse

Den sidstnævnte betingelse er umulig at anvende i praksis og bør derfor udgå. Det er ikke 
rimeligt at forvente, at importøren vil være i stand til at bedømme, om den frigivne mængde er 
skadelig for menneskers sundhed eller miljøet.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Satu Hassi + Evangelia 
Tzampazi + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann +  Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, 
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Ændringsforslag 451
Artikel 6, stk. 3

3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

udgår

a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
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punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

Or. en

Begrundelse

Da anvendelsen af farlige stoffer i artikler skal være underlagt registreringskravene i 
ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, er der ikke længere brug for denne bestemmelse (Hassi).

Skaber forvirring og er overflødig (Tzampazi)

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 2 (Ferreira, Lienemann).

Bestemmelserne i stk. 2-4 kan hverken overholdes eller håndhæves. Kravene er for vage (jf. 
f.eks. formuleringerne "underrettes om" og "sandsynligvis vil blive frigivet") (Oomen-Ruijten 
m.fl.).

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 452
Artikel 6, stk. 3, afsnit 1 og litra a

3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

3. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes

a) producentens identitet og oplysninger 
om, hvorledes vedkommende kan kontaktes

Or. en

Begrundelse

Det følger af ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, at Reach skal sigte på at tilvejebringe 
lovrammerne for en kontrol med anvendelsen af kemikalier, der opfylder kriterierne i artikel 
54, litra a) til e), eller er blevet identificeret i henhold til artikel 54, litra f) og som er indehold 
til artikler, uanset om artiklen er produceret i EU eller importeret til EU-markedet.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 453
Artikel 6, stk. 3, litra f

f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

f) stoffets tonnageområde, 0-1 ton, 1-10 
tons, 10-100 tons og over 1 000 tons

Or. nl

Begrundelse

Mere fuldstændigt at nævne alle tonnageområder (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 454
Artikel 6, stk. 3, litra f a (nyt)

fa) hvor problematisk stoffet er.

Or. nl

Begrundelse

Det skal også meddeles agenturet, hvor problematisk det pågældende stof er (prioriteret 
pakke Blokland).

Ændringsforslag 455
Artikel 6, stk. 4

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 2 (Ferreira, Lienemann).

Da anvendelsen af farlige stoffer i artikler skal være underlagt registreringskravene i 
ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, er der ikke længere brug for denne bestemmelse (Hassi).
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Skaber forvirring og er overflødig (Tzampazi)

Bestemmelserne i stk. 2-4 kan hverken overholdes eller håndhæves. Kravene er for vage (jf. 
f.eks. formuleringerne "underrettes om" og "sandsynligvis vil blive frigivet") (Oomen-Ruijten 
m.fl.).

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 456
Artikel 6, stk. 4

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

4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) et stof er indeholdt i artiklen
b) agenturet har en begrundet mistanke 
om, at:
i) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
ii) stoffet frigives fra artiklerne
iii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet
c) stoffet er ikke registreret til den 
pågældende anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil fungere som en sikkerhedsklausul med henblik på at sikre, at 
agenturet har beføjelse til at anmode om oplysninger om brugen i en artikel af et ikke-
registreret stof, der er klassificeret som farligt, frigives og udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, og kræve, at stoffet registreres.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Bogusław Sonik, Renate Sommer

Ændringsforslag 457
Artikel 6, stk. 5
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5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden, eller er undtaget 
fra registreringspligten i medfør af bilag 
III.

Or. en

Begrundelse

Bringer bestemmelsen i overensstemmelse med de registreringskrav for stoffer og stoffer i 
præparater, der gælder for artikler produceret i EU. Hænger sammen med ændringsforslag 
til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Ændringsforslag 458
Artikel 6, stk. 5

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

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

Or. fr

Begrundelse

Konsekvensændring, jf. ændringsforslaget til artikel 6, stk. 2-4 (Ferreira, Lienemann).

Dette sikrer overensstemmelse med ændringsforslagene om at lade stk. 2, 3 og 4 udgå 
(Hassi).

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 459
Artikel 6, stk. 5

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

5. Stk. 1 til 3 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er anmeldt til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Dette følger af det foregående ændringsforslag til artikel 6, stk. 1.
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Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 460
Artikel 6, stk. 6

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

6. Stk. 1 til 3 finder anvendelse 3 måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 21, 
stk. 4. Sektorspecifik vejledning indfases på 
et frivilligt grundlag, 3 år før stk. 1 til 3 
finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

For at opnå et funktionelt system til forvaltning af anvendelsen af godkendte kemikalier i 
forsyningskæden for artikler er det nødvendigt at anvendelse en trinvis fremgangsmåde. De 
oplysninger, der indsamles under udviklingen af sektorspecifik vejledning og indfasningen, vil 
udgøre et nyttigt grundlag for den videre udvikling på det komplekse område for kemiske 
anvendelser i forbrugerartikler. Dette ændringsforslag sikrer, at de sektorspecifikke 
vejledende noter vil blive indfaset over en treårig periode, inden artikel 6 træder i kraft.

Ændringsforslag af Satu Hassi

Ændringsforslag 461
Artikel 6, stk. 6

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

6. Stk. 1 finder anvendelse 1 år efter de 
frister, der er fastsat i artikel 21.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke acceptabelt, at importartikler skal undtages fra registreringskravene for stoffer i 
artikler i 11 år og 3 måneder. Farlige stoffer i importartikler bør registreres senest 1 år efter, 
at disse stoffer er blevet registreret i EU.

Ændringsforslag 462
Artikel 6, stk. 6

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

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

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag til artikel 6, stk. 2-4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann + Satu Hassi

Ændringsforslag 463
Artikel 6, stk. 7

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer sammenhængen med ændringsforslagene om bortfald af stk. 2, 3 og 4 (Hassi).

Sikrer sammenhængen med ændringsforslaget til artikel 6, stk. 2-4 (Ferreira, Lienemann).

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 464
Artikel 6, stk. 7

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

7. Lovgivning til gennemførelse af denne 
artikel vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre, at der kan vedtages gennemførelseslovgivning med henblik på at gøre hele 
artikel 6 praktisk gennemførlig.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Ændringsforslag 465
Artikel 6, stk. 7 a (nyt)

7a. De i stk. 7 omhandlede 
gennemførelsesforanstaltninger skal være i 
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overensstemmelse med den sektorspecifikke 
vejledning, der udarbejdes i henhold til 
artikel 73, stk. 2, nr. (ia). 

Or. en

Begrundelse

Grundlaget for praktisk anvendelige rammer er identifikationen af produktkategorier og 
anvendelse af kemikalier, som opfylder kriterierne i Reach-artikel 54, litra a-e, eller er blevet 
identificeret i henhold til artikel 54, litra f). Udviklingen af sektorspecifik vejledning vil bygge 
på disse to elementer, og gennemførelsesforanstaltningerne bør være i overensstemmelse med 
denne udvikling af hensyn til overholdelsen og retssikkerheden.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 466
Artikel 6, stk. 7 a (nyt)

7a. Agenturet fastlægger retningslinjer for 
at hjælpe producenterne og importørerne 
af artikler samt de kompetente 
myndigheder.

Or. fr

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Boguslaw Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges

Ændringsforslag 467
Artikel 6 a a (ny)

Artikel 6aa
Overdragelse og deling af registreringer og 

"grupperegistreringer"
1.Det retskrav, der erhverves ved en 
registrering, kan både overdrages og deles. 
Når ejendomsretten til et selskab 
overdrages, skal den nye ejer overholde 
forpligtelserne i artikel 20. Såfremt en del 
af det selskab, der ejer en registrering, 
overdrages, f.eks. ved salg af et enkelt 
produktionsanlæg, der fremstiller det 
registrerede stof, Hvis en registrering deles, 
tildeler agenturet den nye ejer et nyt 
registreringsnummer
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2. Såfremt producenten er et datterselskab 
af en anden juridisk person 
(moderselskabet), kan moderselskabet 
foretage og opretholde en registrering på 
datterselskabets vegne. Datterselskabet kan 
også foretage og opretholde en registrering 
for sit moderselskab eller andre 
datterselskaber. Det er i sådanne tilfælde 
kun nødvendigt at foretage én registrering. 
Den juridiske person, der udpeges til at stå 
for registreringen af gruppen, har ansvaret 
for at opfylde forpligtelserne i henhold til 
denne forordning.
3. Stk. 2 finder også anvendelse, når 
moderselskabet eller datterselskabet ikke 
har hjemsted i Den Europæiske Union. 
Registranten og indehaveren af 
registreringen skal dog have hjemsted i 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

Et forslag til en løsning i følgende tilfælde:

Der leveres inden for koncerner produkter til downstream-brugere fra skiftende 
produktionssteder inden for EU, som eventuelt tilhører forskellige datterselskaber. 
Leveringen af produkter inden for en koncern bliver ofte koordineret af en enkelt enhed. En 
grupperegistrering ville være en passende løsning med henblik på at begrænse 
omkostningerne og bureaukratiet i disse tilfælde.

Hvis en registrant kun sælger et af flere produktionsanlæg, hvor et stof produceres, er en ny 
registrering fra køberens side ikke nødvendig.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 468
Artikel 6 a a (ny)

Artikel 6aa
1. Det retskrav, der erhverves ved en 
registrering, kan både overdrages og deles. 
Den, der erhverver en registrering, 
indtræder i den oprindelige registrants 
rettigheder og forpligtelser. Hvis en 
registrering deles, tildeler agenturet den 
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nye ejer et nyt registreringsnummer.
2. Såfremt producenten er et datterselskab 
af en anden juridisk person (det såkaldte 
moderselskab), kan moderselskabet 
foretage og opretholde en registrering på 
datterselskabets vegne. Omvendt kan et 
datterselskab også foretage og opretholde 
en registrering for sit moderselskab eller 
andre datterselskaber. Det er i sådanne 
tilfælde kun nødvendigt at foretage én 
registrering. Den juridiske person, der 
udpeges til at stå for registreringen af 
gruppen, har ansvaret for at opfylde 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning. Den juridiske person, der 
udpeges til at stå for registreringen af 
gruppen, skal have hjemsted i EU. 

Or. de

Begrundelse

Ønsker en registreringspligtig ikke længere at gøre brug af sin registrering, bør han have 
mulighed for at overdrage de rettigheder, der er erhvervet ved registreringen.

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

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 469
Artikel 7

Artikel 7 udgår

Or. en

Begrundelse

En følge af ændringsforslaget om en ny artikel 4a (hænger sammen med artikel 3, nr. 22), 4a 
og 34, stk. 4.



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 56/147 AM\

DA

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 470
Artikel 7

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

Som forskning og udvikling betegnes den 
systematiske, men ofte også tilfældige 
søgen efter ny viden. Forskning inddeles 
generelt i: grundforskning, hvor der 
forskes uden en bestemt tvang og et bestemt 
formål, og anvendt forskning, hvor et 
bestemt problem søges løst, og hvor der ofte 
sigtes mod en økonomisk anvendelse.

2. For så vidt angår stk. 1 anmelder 
producenten eller importøren følgende 
oplysninger til agenturet i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

Stoffer og blandinger af stoffer, der 
anvendes på de strenge betingelser, der 
gælder for forsknings- og 
udviklingslaboratorier, er ikke omfattet af 
denne forordning.

a) producenten eller importørens identitet
b) stoffets identitet
c) stoffets eventuelle klassificering
d) den anslåede mængde
e) listen over kunder som omhandlet i stk. 1 
og
f) tilstrækkelige oplysninger om forsknings-
og udviklingsprogrammet til at agenturet 
kan træffe kvalificerede afgørelser i 
henhold til stk. 4 og 7.
Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.
3. Agenturet tildeler anmeldelsen et 
nummer og en anmeldelsesdato, som er den 
dato, hvor agenturet modtog anmeldelsen, 
og meddeler straks den pågældende 
producent eller importør dette nummer og 
denne dato.
4. Agenturet kontrollerer, at de 
oplysninger, som modtages fra anmelderen, 
er fuldstændige. Det kan beslutte at 
fastsætte betingelser med det formål at 
sikre, at stoffet eller præparatet eller den 
artikel, som stoffet er inkorporeret i, kun vil 
blive håndteret af personale hos kunder 
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som omhandlet i stk. 2, litra e, under med 
rimelighed kontrollerede betingelser, og at 
det ikke på noget tidspunkt vil blive gjort 
tilgængeligt for offentligheden, hverken 
alene eller i et præparat eller i en artikel, 
og at tiloversblevne mængder vil blive 
indsamlet til bortskaffelse efter 
undtagelsesperioden.
5. Medmindre andet angives, kan stoffets 
producent eller importør tidligst fremstille 
eller importere stoffet fire uger efter 
anmeldelsen.
6. Producenten eller importøren skal 
overholde alle betingelser pålagt af 
agenturet i overensstemmelse med stk. 4.
7. Agenturet kan beslutte at forlænge 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 5 år 
mere, hvis der er tale om stoffer, der 
udelukkende skal anvendes til udvikling af 
human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, og med højst 10 år mere efter 
anmodning, hvis producenten eller 
importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet.
8. Agenturet fremsender straks eventuelle 
udkast til afgørelser til de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted. 
Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne 
kompetente myndigheder.
9. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de respektive medlemsstater 
behandler altid oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 til 8 fortroligt.
10. Agenturets afgørelser truffet i henhold 
til stk. 4 og 7 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

Or. de
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Begrundelse

Når disse stoffer undtages fra forordningens anvendelsesområde, skabes der større 
muligheder for forskning og udvikling også inden for lidet problematiske stoffer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête,Péter Olajos, Renate Sommer

Ændringsforslag 471
Artikel 7

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

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

2. For så vidt angår stk. 1 anmelder 
producenten eller importøren følgende 
oplysninger til agenturet i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

2. For så vidt angår stk. 1 anmelder 
producenten eller importøren følgende 
oplysninger til agenturet i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

a) producenten eller importørens identitet a) producenten eller importørens identitet
b) stoffets identitet b) stoffets identitet

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

e) listen over kunder som omhandlet i stk. 1 
og

e) listen over kunder som omhandlet i stk. 1 
og

f) tilstrækkelige oplysninger om forsknings-
og udviklingsprogrammet til at agenturet 
kan træffe kvalificerede afgørelser i henhold 
til stk. 4 og 7.

f) tilstrækkelige oplysninger om forsknings-
og udviklingsprogrammet til at agenturet 
kan træffe kvalificerede afgørelser i henhold 
til stk. 4 og 7.

Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.
3. Agenturet tildeler anmeldelsen et nummer 
og en anmeldelsesdato, som er den dato, 
hvor agenturet modtog anmeldelsen, og 
meddeler straks den pågældende producent 
eller importør dette nummer og denne dato.

3. Agenturet tildeler anmeldelsen et nummer 
og en anmeldelsesdato, som er den dato, 
hvor agenturet modtog anmeldelsen, og 
meddeler straks den pågældende producent 
eller importør dette nummer og denne dato.

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 
fuldstændige. Det kan beslutte at fastsætte 
betingelser med det formål at sikre, at stoffet 

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 
fuldstændige. Det kan beslutte at fastsætte 
betingelser med det formål at sikre, at stoffet 
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eller præparatet eller den artikel, som stoffet 
er inkorporeret i, kun vil blive håndteret af 
personale hos kunder som omhandlet i stk. 
2, litra e, under med rimelighed 
kontrollerede betingelser, og at det ikke på 
noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt 
for offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, og at 
tiloversblevne mængder vil blive indsamlet 
til bortskaffelse efter undtagelsesperioden.

eller præparatet eller den artikel, som stoffet 
er inkorporeret i, kun vil blive håndteret af 
personale hos kunder som omhandlet i stk. 
2, litra e, under med rimelighed 
kontrollerede betingelser, og at det ikke på 
noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt 
for offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, og at 
tiloversblevne mængder vil blive indsamlet 
til bortskaffelse efter forsknings- og 
udviklingsperioden.

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

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

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

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

7. Agenturet kan beslutte at forlænge 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 5 år 
mere, hvis der er tale om stoffer, der 
udelukkende skal anvendes til udvikling af 
human- og veterinærmedicinske 
lægemidler, og med højst 10 år mere efter 
anmodning, hvis producenten eller 
importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet.
8. Agenturet fremsender straks eventuelle 
udkast til afgørelser til de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted. 

7. Agenturet fremsender straks eventuelle 
udkast til afgørelser til de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted. 

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne kompetente 
myndigheder.

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4, 
tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne kompetente 
myndigheder.

9. Agenturet og de kompetente myndigheder 
i de respektive medlemsstater behandler 
altid oplysninger indsendt i henhold til stk. 1 
til 8 fortroligt.

8. Agenturet og de kompetente myndigheder 
i de respektive medlemsstater behandler 
altid oplysninger indsendt i henhold til stk. 1 
til 8 fortroligt.

10. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 4 og 7 kan appelleres i henhold til 

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

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke fastsættes nogen tidsrammer.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 472
Artikel 7, stk. 1

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

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

Or. de

Begrundelse

En tidsbegrænsning for stoffer, der skal anvendes til procesorienteret forskning og udvikling, 
hindrer innovationen. Der er fare for, at forskningsprojekter flyttes til lande uden for EU. 
Derved ville højtkvalificerede arbejdspladser blive truet.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 473
Artikel 7, stk. 1

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

1. Artikel 5 og 19 finder i en periode på 10 
år ikke anvendelse på et stof fremstillet i 
Fællesskabet eller importeret med henblik på 
anvendelse til procesorienteret forskning og 
udvikling af et antal registrerede kunder i en 
mængde, som er begrænset til anvendelse til 
procesorienteret forskning og udvikling.

Or. de

Begrundelse

For at nå de bedste resultater er der som led i den stofrelaterede produkt- og procesudvikling 
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ofte behov for iterative forsknings- og udviklingscyklusser, hvor udgangsbetingelserne først er 
fastlagt, når den foregående cyklus er afsluttet. Disse forsknings- og udviklingscyklusser kan 
strække sig over meget lang tid. Undtagelsesfristen på fem år for anvendelse af artikel 5 og 
19 på stoffer, der fremstilles i Fællesskabet eller importeres med henblik på anvendelse til 
procesorienteret forskning og udvikling, er for kort hertil og bør udvides til ti år.

Ændringsforslag af Martin Callanan + Lena Ek

Ændringsforslag 474
Artikel 7, stk. 2, litra f

f) tilstrækkelige oplysninger om forsknings-
og udviklingsprogrammet til at agenturet 
kan træffe kvalificerede afgørelser i 
henhold til stk. 4 og 7.

udgår

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om produkt- og procesforskning er ofte yderst fortrolige ud fra 
forretningshensyn. Kravet om en redegørelse for et forskningsprogram over for agenturet 
skaber en risiko for, at fortroligheden brydes. Desuden har agenturet ikke brug for 
detaljerede oplysninger om F&U-aktiviteten for at kunne vurdere miljørisikoen hidrørende 
fra et kemikalie, der bruges i forskningsøjemed.

Under et PPORD-program udsættes hverken mennesker eller miljøet for stoffet, præparatet 
eller artiklen, og agenturet kan altid opstille sikkerhedsbetingelser, jf. artikel 7, stk. 4, og 
artikel 7, stk. 6, på grundlag af stoffets identitet.

Ændringsforslaget:

- sikrer, at innovationen beskyttes mod utilsigtet afsløring af forretningshemmeligheder
- minimerer de administrative byrder, Reach indebærer for forskningsvirksomhederne 
(Callanan)

I de fleste tilfælde har agenturet ikke brug for disse særdeles fortrolige oplysninger. Under et 
PPORD-program udsættes hverken mennesker eller miljøet for stoffet, præparatet eller 
artiklen, og agenturet kan altid opstille sikkerhedsbetingelser, jf. artikel 7, stk. 4, og artikel 7, 
stk. 6, på grundlag af stoffets identitet. Detaljerede oplysninger om forsknings- og 
udviklingsaktiviteten bør derfor ikke være et standardkrav.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 475
Artikel 7, stk. 4

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 
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fuldstændige. Det kan beslutte at fastsætte 
betingelser med det formål at sikre, at stoffet 
eller præparatet eller den artikel, som stoffet 
er inkorporeret i, kun vil blive håndteret af 
personale hos kunder som omhandlet i stk. 
2, litra e, under med rimelighed 
kontrollerede betingelser, og at det ikke på 
noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt 
for offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, og at 
tiloversblevne mængder vil blive indsamlet 
til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. 

fuldstændige. Det kan beslutte at fastsætte 
betingelser med det formål at sikre, at stoffet 
eller præparatet eller den artikel, som stoffet 
er inkorporeret i, kun vil blive håndteret af 
personale hos kunder som omhandlet i stk. 
2, litra e, under med rimelighed 
kontrollerede betingelser, og at det ikke på 
noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt 
for offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, at tiloversblevne 
mængder vil blive indsamlet til bortskaffelse 
efter undtagelsesperioden, og at potentielle 
risici for menneskers sundhed og/eller 
miljøet er under rimelig kontrol. 

Or. en

Begrundelse

For at fremme innovationen er det hensigtsmæssigt at undtage stoffer, der anvendes til 
forskning og udvikling. Det er imidlertid nødvendigt at tilføje kriterier vedrørende de 
potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 476
Artikel 7, stk. 4

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 
fuldstændige. Det kan beslutte at fastsætte 
betingelser med det formål at sikre, at 
stoffet eller præparatet eller den artikel, som 
stoffet er inkorporeret i, kun vil blive 
håndteret af personale hos kunder som 
omhandlet i stk. 2, litra e, under med 
rimelighed kontrollerede betingelser, og at 
det ikke på noget tidspunkt vil blive gjort 
tilgængeligt for offentligheden, hverken 
alene eller i et præparat eller i en artikel, og 
at tiloversblevne mængder vil blive 
indsamlet til bortskaffelse efter 
undtagelsesperioden. 

4. Agenturet kontrollerer, at de oplysninger, 
som modtages fra anmelderen, er 
fuldstændige. Det træffer beslutning om 
betingelser, der skal overholdes, for at 
fremstilling og anvendelse af stoffet eller 
præparater, som stoffet er inkorporeret i, er 
forbundet med så ringe risici som muligt, 
navnlig med hensyn til ukendte 
risikokendetegn. I den forbindelse kan 
agenturet bl.a. foreskrive, at stoffet eller 
præparatet eller den artikel, som stoffet er 
inkorporeret i, kun vil blive håndteret af 
personale hos kunder som omhandlet i stk. 
2, litra e, under med rimelighed 
kontrollerede betingelser, og at det ikke på 
noget tidspunkt vil blive gjort tilgængeligt 
for offentligheden, hverken alene eller i et 
præparat eller i en artikel, og at 
tiloversblevne mængder vil blive indsamlet 
til bortskaffelse efter undtagelsesperioden. 
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Or. de

Begrundelse

For at undgå, at der på grund af manglende viden om stoffer til anvendelse til produkt- og 
procesorienteret forskning optræder uacceptable risici ved fremstilling eller anvendelse af 
disse stoffer, foreslås det, at agenturet i hvert tilfælde træffer beslutning om, hvilke 
betingelser der skal fastsættes. I den forbindelse kan agenturet fastsætte desto lempeligere 
foranstaltninger, jo bedre anmelderen kan dokumentere kontrollen med risiciene. Derved 
sikres det også - i forening med stk. 8 - at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne i 
hvert tilfælde får kendskab til forsknings- og udviklingsprojekter.

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

Ændringsforslag 477
Artikel 7, stk. 8, afsnit 2

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af sådanne
kompetente myndigheder.

Når det træffer afgørelse i henhold til stk. 4 
og 7, tager agenturet hensyn til eventuelle 
kommentarer fremsat af de kompetente 
myndigheder i hver af de medlemsstater, 
hvor fremstillingen, importen eller den 
produkt- og procesorienterede forskning 
finder sted.

Or. en

Begrundelse

Dette er den faktiske procedure, som er fastlagt i Rådets direktiv 92/32/EØF, og som har vist 
sig at fungere godt, hvorfor den ikke skal erstattes af Reach-forordningen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges  + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato + Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 478
Artikel 8

Artikel 8 udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet er at undgå dobbeltregulering (se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 2). 
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Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 2, 4 og 53, stk. 5 (Oomen-Ruijten m.fl.).

Disse bestemmelser findes nu i artikel 2, stk. 1f (nyt) og bilag Ic (nyt) (Foglietta m.fl.).

En følge af den nye artikel 2 (Roth Behrendt).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 479
Artikel 9

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

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

a) et teknisk dossier omfattende: a) et teknisk dossier omfattende:
i) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, som 
angivet i punkt 1 i bilag IV

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

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

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

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser 
med de produktions- eller importmængder, 
der påtænkes benyttet hertil i hvert enkelt 
tilfælde, for så vidt mængderne når op på 
eller ligger over 1 ton om året, afrundet til 
nærmeste hele ton
iiia) oplysninger om fremstilling og 
anvendelse/anvendelser af stoffet og 
rubricering af alle identificerede 
anvendelser i de anvendelses- og 
eksponeringskategorier, der er fastsat i 
bilag Iaa

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

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

v) vejledning i sikker brug af stoffet, som 
nærmere angivet i punkt 5 i bilag IV
vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

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

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

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

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

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

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

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
efterfølgende registranter

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
efterfølgende registranter

aa) et aktuelt sikkerhedsdatablad i henhold 
til bilag 1a 

b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13.

b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13

ba) en erklæring fra registranten om hans 
rubricering af stoffet i et at de 
risikobestemte prioritetstrin 1-3 i henhold 
til bilag IV a. Hvis der er gennemført en 
præregistreringsprocedure i henhold til 
artikel 26 ff., finder stk. 1 ikke anvendelse. 

Or. de

Begrundelse

Ud fra princippet "one substance - one registration" tilvejebringes desuden forudsætningerne 
for risikobestemte informationskrav. Den påtænkte anvendelse af et stof skal derfor også 
angives i anvendelses- og eksponeringskategorier. Dette letter også informationsgangen i 
kæden. Det samme gælder for sikkerhedsdatabladet. Registrantens egen rubricering i 
prioritetstrinene er en forudsætning for de yderligere risikobestemte informationskrav efter 
artikel 11 og gennemgås som led i vurderingen.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 480
Artikel 9

En registrering, der kræves i henhold til 
artikel 5 eller artikel 6, stk. 1 eller 4, skal 

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

artikel 6, skal omfatte følgende oplysninger i 
det af agenturet i henhold til artikel 108 
fastlagte format:

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

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

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

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

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

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser 
og især fremhæve de anvendelser, han 
fraråder

iv) stoffets klassificering og etikettering, 
som angivet i punkt 4 i bilag IV
v) vejledning i sikker brug af stoffet, som 
nærmere angivet i punkt 5 i bilag IV
vi) resuméer af de oplysninger, der 
stammer fra anvendelsen af bilag V til IX

aa) et risikodossier omfattende:

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

i) fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
artikel 11 til 13

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

ii) resuméer af eventuelle andre 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen 
af artikel 11 og 12

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

iii) forslag til forsøg, hvis dette er påkrævet 
ved anvendelse af artikel 11 til 13

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

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr, mod betaling kan deles 
med efterfølgende registranter

v) en erklæring om, hvorvidt resuméer og 
fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
artikel 11 med hensyn til forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr, mod betaling kan deles 
med efterfølgende registranter inden for 10 
år fra indgivelsen

b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette b) stoffets fareklassificering som angivet i 
punkt 4 i bilag IV 
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kræves i henhold til artikel 13.
ba) for stoffer i mængder på 1 til 10 tons, 
eksponeringsoplysninger som angivet i 
punkt 5 i bilag IV
bb) for stoffer i mængder på 10 tons eller 
derover om året, en kemisk 
sikkerhedsrapport i henhold til artikel 13
bc) sikkerhedsdatabladet, hvis dette kræves 
i henhold til artikel 13, eller en vejledning i 
sikker brug som angivet i punkt 5 i bilag 
IV/bilag Ic (nyt), herunder en angivelse af, 
hvilke oplysninger registranten anser for 
fortrolige.

Or. en

(Litra (a), nr. (viiii) i Kommissionens forslag er blevet litra (b), nr. (iv) i Parlamentets 
ændringsforslag.

Begrundelse

I dette ændringsforslag fastlægges det, hvilke oplysninger der skal indgives med henblik på en 
generel registrering, dvs. vedrørende risici, eksponering og risikostyring:

1. Det individuelle dossier er ikke nyt i forhold til Kommissionens forslag, men samler 
blot oplysningerne om virksomhedens identitet, stofferne og anvendelserne.

2. Risikodossieret omfatter alle oplysninger om et stofs egenskaber, og dets indhold er 
specificeret i artikel 11 i forbindelse med forsøgsbilagene.

3. Klassificeringen og etiketteringen af et farligt stof skal, som i Kommissionens forslag, 
være et særskilt element i registreringsdossieret.

4. For stoffer i mængder på 1 til 10 tons, skal der indgives visse basale oplysninger, 
medens der - lige som i Kommissionens forslag - kræves en kemisk sikkerhedsrapport 
for stoffer i mængder på 10 tons eller mere om året.

Eksponeringsoplysningerne er holdt på et simpelt plan, således at det ikke bliver 
urimeligt for virksomhederne at fremlægge disse. Der er to formål: for det første vil 
dette hjælpe virksomhederne med at udvikle sikkerhedsdatablade/vejledninger i sikker 
brug, og for det andet vil det gøre det lettere for agenturet at screene de indgivne 
registreringsdossierer med henblik på at udpege prioriterede stoffer, for hvilke der 
kræves flere oplysninger.

5. Endelig skal der som led i registreringen indgives oplysninger om risikostyring. For 
stoffer, der er klassificeret som farlige, skal et sikkerhedsdatablad indgives. 
Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er en forpligtelse, som allerede findes i dag, og 
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er i henhold til artikel 29 i Reach-forslaget påkrævet for stoffer, der er klassificeret 
som farlige, så der er ikke tale om en ny byrde for virksomhederne, For stoffer, der 
ikke er klassificeret som farlige, og kun for dem, skal der indgives vejledninger i sikker 
brug som led i registreringen. Vejledning i sikker brug er i forvejen omfattet af punkt 5 
i bilag IV i Kommissionens forslag og omfatter 8 af de 16 afsnit i sikkerhedsdatabladet 
vedrørende risikostyring. Herved undgås overlapning mellem de oplysninger, der skal 
indgives (hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 5, st. 4).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 481
Artikel 9, afsnit 1

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

En ansøgning om registrering, der kræves i 
henhold til artikel 5, skal omfatte alle de 
oplysninger om stoffet, som ansøgeren har 
adgang til. Ansøgningen om registrering 
afvises, hvis denne ikke mindst indeholder 
følgende oplysninger i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

Or. de

Begrundelse

Ud fra princippet "et stof - en registrering" skal oplysningerne om stofferne ikke indsamles 
pr. producent/importør, men pr. stof. Registranten skal principielt forelægge alle de 
oplysninger, han har adgang til, og der skal i hvert fald foreligge et databald med 
basisoplysninger, for at der kan ske en registrering.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 482
Artikel 9, afsnit 1

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

En registrering, der kræves i henhold til 
artikel 5 eller artikel 6, stk. 1, for et stof 
eller en gruppe af stoffer skal omfatte 
følgende oplysninger i det af agenturet i 
henhold til artikel 108 fastlagte format:

Or. en

Begrundelse

Dette skal lette analogiseringen ("read-across")  af stoffer og sikre overensstemmelsen med 
bestemmelserne i bilag IX, punkt 1.5: "Stoffer, hvis fysisk-kemiske, toksikologiske og 
økotoksikologiske egenskaber må forventes at svare til hinanden eller følge samme mønster 
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på grund af deres strukturelle lighed, kan anses for en gruppe eller "kategori" af stoffer. 
Anvendelse af gruppebegrebet forudsætter, at de fysisk-kemiske egenskaber, 
sundhedsvirkningerne og miljøvirkningerne eller stoffernes skæbne i miljøet kan forudsiges 
ved interpolation fra data for et referencestof i gruppen til de andre stoffer i gruppen (read-
across-metoden eller analogisering). Derved undgår man at skulle teste hvert stof for hver 
virkning."

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

Ændringsforslag 483
Artikel 9, afsnit 1

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

En registrering, der kræves i henhold til 
artikel 5 eller artikel 6, stk. 1 eller 4, for et 
stof eller for en kategori af ensartede 
stoffer skal omfatte følgende oplysninger i 
det af agenturet i henhold til artikel 108 
fastlagte format:

Or. en

Begrundelse

Dette anerkender princippet om, at en kategori af stoffer med ækvivalente/ensartede 
egenskaber kan registreres samlet med henblik på at nedbringe antallet af 
registreringsdossierer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges  

Ændringsforslag 484
Artikel 9, litra a 

a) et teknisk dossier omfattende: a) et teknisk dossier omfattende:
i) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, som 
angivet i punkt 1 i bilag IV

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

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

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

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
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alle registrantens identificerede anvendelser alle registrantens identificerede anvendelser
iv) stoffets klassificering og etikettering, 
som angivet i punkt 4 i bilag IV

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

v) vejledning i sikker brug af stoffet, som 
nærmere angivet i punkt 5 i bilag IV

v) vejledning i sikker brug af stoffet, som 
nærmere angivet i punkt 5 i bilag IV

vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

vi) for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i en mængde af 10 tons eller 
derover, og for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i en mængde af 1 til 10 tons, 
såfremt det pågældende stof anses for at 
være potentielt stærkt risikabelt i henhold 
til prioriteringen i artikel 20a, resuméer af 
de oplysninger, der stammer fra anvendelsen 
af bilag IVa (informationssæt) og resuméer 
af alle andre relevante oplysninger, som 
registranten anser for at være relevante for 
risikovurderingen

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

vii) for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i en mængde af 10 tons eller 
derover, og for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i en mængde af 1 til 10 tons, 
såfremt det pågældende stof anses for at 
være potentielt stærkt risikabelt i henhold 
til prioriteringen i artikel 21a, stk. 2, 
originale undersøgelsesrapporter eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
bilag IVa (informationssæt), og af alle 
andre relevante oplysninger, som 
registranten anser for at være relevante for 
risikovurderingen

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

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

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

ix) forslag om generering af oplysninger 
afledt af anvendelsen af bilag VII og VIII 
og af hensynet til bilag IX,, hvis det af den 
kemiske sikkerhedsrapport fremgår, at 
yderligere oplysninger er påkrævet

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
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efterfølgende registranter efterfølgende registranter

xa) en skriftlig erklæring om, at 
registranten har adgang til alle de originale 
undersøgelser, som de indgivne resuméer 
eller fyldige undersøgelsesresuméer bygger 
på. På anmodning af agenturet skal 
registranten dokumentere, at han er ejer af 
eller har lovlig adgang til disse 
undersøgelser

Or. en

Begrundelse

Anerkender princippet i bilag IX, punkt 1.5, om, at en kategori af stoffer med 
ækvivalente/ensartede egenskaber kan registreres samlet med henblik på at nedbringe 
antallet af registreringsdossierer.

Begrebet "fyldigt undersøgelsesresumé" (robust summary) skal defineres omhyggeligt, 
eftersom det også benyttes i forbindelse med andre initiativer såsom OECD's HPV-program. 
Enhver fremtidig ændring i OECD's krav kan potentielt påvirke kravene til 
registreringsdossieret. Dette vil ikke kunne gennemføres i praksis. For at undgå unødige 
administrative anstrengelser og eventuelle fejl bør det være muligt som alternativ at indgive 
selve rapporten end et nyt resumé heraf. Dette vil mindske de administrative byrder 
yderligere og fremme den praktiske gennemførlighed.

Registrering inklusive en risikobaseret proritering: risiko, frem for blot den årlige mængde, 
er det mest hensigtsmæssig kriterium for identifikation af problematiske stoffer. 
Registreringsprocessen må derfor omfatte et risikobaseret system for prioritering af stoffer. 
Dannelse af konsortier med henblik på præregistrering anbefales, men er fortsat frivillig. 
Deling af resultaterne af forsøg med hvirveldyr er obligatorisk.

Det nye CEFIC-forslag omfatter følgende:

- Obligatorisk præregistrering for de 30.000 stoffer inden for 18 måneder

- Udarbejdelse af et informationssæt for alle stoffer over 10 tons som udgangspunkt for en 
lagdelt risikovurdering og for prioritering (for stoffer under 10 tons kræves kun den relevante 
information). Dette informationssæt skal sendes til agneturet inden for 5 år fra Reach-
forordningens ikrafttrædelse.

- Registrering af stoffer over 1000 tons og kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske stoffer inden for 5 år.

- Prioritering af stoffer mellem 1 og 1000 tons, som skal registreres hos agenturet inden for 5 
år.

- Registrering inden for:
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7 år fra Reach-forordningens ikrafttrædelse: stoffer mellem 100 og 1000 tons + stoffer under 
100 tons, der anses for problematiske

9 år: stoffer mellem 10  og 100 tons, der anses for mindre problematiske

11 år: stoffer under 10 tons, der anses for mindre problematiske.

Som et integreret element i registreringsdossieret skal hver registrant være forpligtet til at 
afgive en erklæring om, at han har adgang til de originale undersøgelser, der ligger til grund 
for de fyldige undersøgelsesresuméer. En sådan adgang kan bla. tage følgende former: 
registranten ejer undersøgelsen, han har en dataadgangstilladelse, eller den oprindelige 
undersøgelse er gjort offentligt tilgængelig via udgivelse i EUT, en videnskabelig publikation 
o.lign. I modsat fald vil det gå ud over de virksomheder, der tidligere har udarbejdet fyldige 
undersøgelsesresuméer under programmer, der offentliggør sådanne resuméer (f.eks. 
OECD's HPV-kemikalieprogram og EPA's challenge-program). "Gratister" kan i så fald gøre 
brug af sådanne resuméer til deres registrering uden at have bidraget økonomisk til 
undersøgelserne.

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 20a og 21.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 485
Artikel 9, litra a, nr. iii

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser, som angivet i punkt 
3 i bilag IV; disse oplysninger skal omfatte 
alle registrantens identificerede anvendelser

iii) oplysninger om stoffets fremstilling og 
anvendelse/anvendelser samt 
eksponeringskategorier, som angivet i 
punkt 3 i bilag IV; disse oplysninger skal 
omfatte alle registrantens identificerede 
anvendelser og eksponeringskategorierne 
herfor; brugere, der selv ikke er 
producenter eller importører, skal ved 
hjælp af disse oplysninger kunne anvende 
stoffet på en sikker måde inden for de 
identificerede eksponeringskategorier uden 
yderligere test og uden fastlæggelse af egne 
risikostyringsforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Uden fastlagte og klart definerede eksponeringskategorier vil downstream-brugerne af 
kemiske stoffer ikke have nogen rets- og planlægningssikkerhed. Et katalog med 
eksponeringskategorier, der går på tværs af de forskellige brancher, og som dækker alle 
anvendelsesformål, bør derfor integreres i forordningsforslaget. Dette ville ikke blot medføre, 
at systemet blev mere anvendeligt i praksis, men også at downstream-brugerne fik større 
retssikkerhed, og at problemerne i forbindelse med beskyttelsen af teknisk viden for 
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downstream-brugerne i vid udstrækning ville blive løst.

 Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 486
Artikel 9, litra a, nr. vi

vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX, eller 
resuméer af tilsvarende oplysninger, der 
allerede er indsamlet for stoffet/stofferne i 
overensstemmelse med andre EU-
bestemmelser. Agenturet forelægger og 
opdaterer regelmæssigt en liste, hvoraf det 
fremgår, hvilke oplysninger om stoffer 
indhentet i overensstemmelse med andre 
EU-bestemmelser der anses for svarende til 
de oplysninger, der kræves forelagt i 
henhold til denne forordning 

Or. it

Begrundelse

Oplysninger om stoffer, der allerede er indhentet i overensstemmelse med andre 
fællesskabsbestemmelser, bør kunne anvendes uden yderligere ændringer/omformuleringer.

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

Ændringsforslag 487
Artikel 9, litra a, nr. vi og vii

vi) resuméer af de oplysninger, der stammer 
fra anvendelsen af bilag V til IX

vi) for stoffer, der produceres eller 
importeres i mængder på over 10 tons, og 
for stoffer, der produceres eller importeres i 
mængder på mellem 1 og 10 tons, hvis disse 
stoffer betragtes som potentielle 
højrisikostoffer på grundlag af de i artikel 
21a, stk. 2, fastlagte prioriteringer, 
resuméer af de oplysninger, der stammer fra 
anvendelsen af bilag VI  (informationssæt), 
og resuméer af alle andre vigtige 
foreliggende oplysninger, som registranten 
anser for at være relevante for 
risikovurderingen 
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vii) fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
bilag V til IX, hvis dette kræves i henhold 
til bilag I

vii) for stoffer, der produceres eller 
importeres i mængder på over 10 tons, og 
for stoffer, der produceres eller importeres i 
mængder på mellem 1 og 10 tons, hvis disse 
stoffer betragtes som potentielle 
højrisikostoffer på grundlag af de i artikel 
21a, stk. 2, fastlagte prioriteringer, 
oprindelige undersøgelsesrapporter eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
bilag VI (informationssæt), og af alle andre 
vigtige foreliggende oplysninger, som 
registranten anser for at være relevante for 
risikovurderingen 

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt omhyggeligt at definere, hvad der forstås ved "fyldige 
undersøgelsesresuméer", eftersom det drejer sig om et udtryk, der forekommer i andre 
initiativer som f.eks. OECD's HPV-program. Enhver fremtidig ændring af OECD-kravene 
kunne få indvirkninger på de krav, der skal opfyldes i forbindelse med 
registreringsdossiererne. Dette ville ikke være særlig let at administrere. For at undgå 
unødvendigt arbejde og mulige fejl ville det som et alternativt være muligt at fremsende selve 
undersøgelsesrapporterne i stedet for at udarbejde resuméer af dem. På denne måde ville 
man begrænse administrationen betydeligt og samtidig fremme gennemførligheden.  

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 488
Artikel 9, litra a, nr. vii

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

vii) fyldige undersøgelsesresuméer af de 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen af 
bilag V til IX, hvis dette kræves i henhold til 
bilag I, eller tilsvarende fyldige 
undersøgelsesresuméer, som allerede er 
udarbejdet for stoffet/stofferne i 
overensstemmelse med andre EU-
bestemmelser

Or. it
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Begrundelse

Oplysninger om stoffer, der allerede er indhentet i overensstemmelse med andre 
fællesskabsbestemmelser, bør kunne anvendes uden yderligere ændringer/omformuleringer. 
Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslaget til artikel 9, litra a), nr. vi.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 489
Artikel 9, litra a, nr. viii

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

vii) en erklæring om, hvorvidt oplysninger 
er frembragt ved forsøg med hvirveldyr, 
hvilke forsøg der i givet fald er udført, og 
hvor mange dyr, der er brugt

Or. en

Begrundelse

I betragtning af målsætningen om at fremme forsøg uden dyr og den vægt, der lægges på 
spørgsmålet om forsøg med hvirveldyr i denne forordning, bør der fremlægges oplysninger 
om de dyreforsøg, som har fundet sted, og om antallet af dyr, der er brugt.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 490
Artikel 9, litra a, nr. ix

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

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

Or. de

Begrundelse

Artikel 9, litra a, nr. ix, er i modstrid med bilag IV, trin 4:
I henhold til artikel 9 skal det tekniske dossier omfatte forslag til forsøg, hvis dette er 
påkrævet ved anvendelse af bilag V til IX. I bilag IV præciseres det dog, at oplysningerne i 
henhold til bilag V og VI skal genereres, uden at der først skal forelægges et forslag:
 

"TRIN 4 – GENERERING AF NYE OPLYSNINGER/FORSLAG TIL TESTSTRATEGI

I nogle tilfælde er der ikke brug for at generere nye oplysninger. Men når der er behov for at 
udfylde mangler i oplysningerne, skal der genereres nye oplysninger (bilag V og VI) eller 
foreslås en teststrategi (bilag VII og VIII), afhængigt af mængde".
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato

Ændringsforslag 491
Artikel 9, litra a, nr. ix og x a (nyt)

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

ix) et forslag vedrørende forelæggelse af 
oplysninger, der stammer fra anvendelsen 
af bilag VII og VIII, og fra 
bemærkningerne i bilag IX, hvis det af 
konklusionerne i den kemiske 
sikkerhedsrapport fremgår, at sådanne 
yderligere oplysninger er nødvendige

x) en erklæring om hvorvidt han accepterer, 
at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
efterfølgende registranter

xx) en erklæring om hvorvidt han 
accepterer, at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, mod betaling kan deles med 
efterfølgende registranter

xa) en skriftlig erklæring, hvoraf det 
fremgår, at registranten har adgang til alle 
de originale undersøgelsesrapporter, som 
danner grundlag for de indsendte resuméer 
eller fyldige undersøgelsesresuméer. Efter 
anmodning fra agenturet skal registranten 
dokumentere, at han er ejer af nævnte 
undersøgelser eller har retmæssig adgang 
til dem 

Or. it

Begrundelse

Som en integrerende del af registreringsdossieret skal registranten være forpligtet til at 
dokumentere, at han har adgang til de originale undersøgelsesrapporter, der danner 
grundlag for de fyldige undersøgelsesresuméer. Beviset for en sådan adgang er, at a) 
registranten ejer den pågældende undersøgelse, eller b) at han er i besiddelse af et 
adgangsgivende brev, eller c) at den oprindelige undersøgelse befinder sig i det offentlige 
domæne. Formålet med ændringsforslaget er at forhindre eventuelle gratister i at drage 
finansielle fordele af ikke-reglementeret adgang til nævnte undersøgelsesrapporter.  

Amendment by Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 
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Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik +  Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 492
Artikel 9, litra a, nr. x

x) en erklæring om hvorvidt han 
accepterer, at hans resuméer og fyldige 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der stammer fra anvendelsen af bilag V til 
VIII med hensyn til forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr, mod betaling kan deles 
med efterfølgende registranter

udgår

Or. en

Begrundelse

Konsekvensændring som led i OSOR-pakken (Sacconi m.fl.).

Ændringsforslaget sikrer, at den obligatoriske datadeling udvides til at omfatte data fra 
forsøg, hvori ikke indgår hvirveldyr. (Davies)

Formålet med at lade nr. x) i artikel 9, litra a), udgå er at fratage ejeren af undersøgelser 
muligheden for selv at bestemme, om han vil give andre adgang til data fra forsøg, hvori ikke 
indgår hvirveldyr. Ændringsforslaget har afgørende betydning for indførelsen af princippet 
om obligatorisk adgang til alle data mod  et rimeligt og proportionalt gebyr (forudsat, at der 
ikke er indgået nogen forhåndsaftale om det gebyr, som den, der anmoder om oplysninger, 
skal betale ejeren af oplysningerne). Dette aspekt er yderst vigtigt, navnlig for små og 
mellemstore virksomheder, som på denne måde i betydeligt omfang vil kunne begrænse deres 
udgifter i forbindelse med Reach-kravene. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer. (Vernola m.fl.)

Formålet med at lade nr. x) i artikel 9, litra a), udgå er at indføre princippet om obligatorisk 
adgang til alle data. Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslaget til artikel 23, stk. 
4. (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 493
Artikel 9, litra a, nr. x a (nyt)

xa) en vurdering af, om kriterierne i bilag 
XII er opfyldt med hensyn til identifikation 
af persistente, bioakkumulerende og 
toksiske stoffer eller meget persistente og 
meget bioakkumulerende stoffer, såfremt 
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dette ikke kræves i henhold til artikel 13.

Or. en

Begrundelse

Hermed skærpes kravene til informationsniveauet.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 494
Artikel 9, litra a, nr. x a og x b (nye)

xa) for stoffer i mængder på 1 til 10 tons, 
eksponeringsoplysninger som angivet i 
punkt 6 i bilag IV (nyt)
xb) en kopi af sikkerhedsdatabladet i 
forbindelse med klassificerede stoffer

Or. en

Begrundelse

For at muliggøre en præliminær screening af stoffer i små mængder for en eventuel risiko, er 
der behov for basale eksponeringsoplysninger. Det bliver herved muligt at give større 
prioritet til indsamlingen af oplysninger om stoffer, hvor eksponeringen anses for at være 
signifikant eller vanskelig at vurdere, ligesom det bliver muligt at foretage en præliminær 
vurdering af en eventuel risiko. Med henblik på at lette den officielle overvågning, bør 
agenturets database også omfatte en fortegnelse over sikkerhedsdatablade.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 495
Artikel 9, litra b

b) en kemisk sikkerhedsrapport, når dette 
kræves i henhold til artikel 13.

b) en kemisk sikkerhedsrapport.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 1, 1. afsnit.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 496
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

Ved indgivelse af oplysninger med henblik 
på registrering efter litra a) og b) kan 
ansøgeren anmode om, at præcist udpegede 
dokumenter eller dele af dokumenter 
behandles fortroligt. Ansøgeren vedlægger 
begrundelse for en sådan anmodning. Den 
myndighed, der modtager oplysningerne, 
afgør under hensyn til artikel 116, hvilke 
oplysninger der skal holdes fortrolige.   

Or. it

Begrundelse

Supplerer ordførerens ændringsforslag 21 ved at indføje en henvisning til artikel 116 om 
fortrolighed.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 497
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. Oplysninger, der kræves i henhold til 
stk. 1 og som allerede er genereret i 
henhold til anden EU- eller international 
lovgivning og/eller andre 
kemikalieprogrammer, kan indgives i deres 
oprindelige format.

Or. en

Begrundelse

Data, der i forvejen er indsamlet, og allerede udarbejdede rapporter om et stof i henhold 
andre programmer eller retsakter i EU-regi eller internationalt regi bør kunne indgives, som 
de er, uden behov for ændringer eller unødig omarbejdelse. Eksempler på sådanne 
programmer er: OECD's program for produktion af internationalt vedtagne 
informationsdatasæt på grundlag af screening (SIDS), ICCA's HPV-program for vurdering af 
stoffer, der fremstilles i store mængder, HERA-projektet for vurdering af sundheds- og 
miljørisici ved kemikalier i vaske- og rengøringsmidler til husholdningsbrug, og ECETOC's 
monografier over individuelle kemikalier.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 498
Artikel 10

Fælles indsendelse af data af deltagere i 
konsortier

Fælles indsendelse af data af flere 
registranter

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

1. Med forbehold af stk. 2 finder følgende 
bestemmelser anvendelse, når det er 
hensigten, at et stof skal fremstilles i 
Fællesskabet af en eller flere producenter 
og/eller importeres af en eller flere 
importører:

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

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

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

Registranterne beslutter selv, om de vil 
indsende de oplysninger, der er nærmere 
angivet i artikel 9, litra a) (v) og litra b), 
separat, eller om en eller flere producenter 
eller importører (de "ledende registranter") 
skal indsende disse oplysninger på vegne af 
de andre.

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

2. For så vidt angår de oplysninger, der er 
angivet i artikel 9, litra. a), (iv), (vii) og (ix), 
skal disse kun indsendes af en eller flere 
producenter eller importører ("ledende 
registrant(er)") med den eller de øvrige 
producenters eller importørers samtykke. 
Såfremt en registrant er uenig med 
flertallet om udvælgelsen af de oplysninger, 
der er angivet artikel 9, litra. a), (iv), (vi) 
og/eller (vii), indsender han en redegørelse 
for karakteren af uenigheden sammen med 
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enhver supplerende oplysning, han måtte 
finde relevant.

Or. en

Begrundelse

Denne "pakke" af ændringsforslag introducerer princippet om "ét stof - én registrering" 
(OSOR) og hænger sammen med ændringsforslagene fra de samme stillere til afsnit II. 
Formålet er at sikre en sammenhængende informationspakke for hvert stof - i det mindste for 
risikodataene - som skal udarbejdes af industrien på et solidt og troværdigt grundlag. Dette 
sikre, at der udarbejdes forbedrede risikostyringsforanstaltninger for registranter og brugere 
baseret på et enkelt, sammenhængende risikodatasæt. Potentielt fortrolige oplysninger (f.eks. 
om anvendelsen) kan indsendes direkte til agenturet. Dette indebærer ikke en obligatorisk 
konsortiedannelse, fordi registranterne frit kan beslutte, hvordan de vil arbejde sammen. 
Hertil kommer, at en uenighed omkring udvælgelsen af data og/eller klassificering og 
etikettering kan identificeres og begrundes.

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

Ændringsforslag 499
Artikel 10, stk. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

En forpligtelse for en gruppe af producenter af et stof til at dele information kan være i strid 
med fortrolighedskrav og derved bringe den fælles indsendelse af oplysninger i fare. Dette 
problem kan undgås ved at benytte en separat organisation eller tredjepart, der engageres af 
et konsortium til at repræsentere producentgruppens interesser.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise
Grossetête, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 500
Artikel 10, stk. 1

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

1. Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen.

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

Kommissionen udarbejder vejledning af 
størst mulig juridisk værdi for at bistå 
virksomhederne med den korrekte 
anvendelse af konkurrenceretten i 
forbindelse dannelse af sådanne konsortier.

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

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

Hvert konsortium kan også samlet 
indsende de oplysninger, der er angivet i 
artikel 9, litra a), nr. (i), (ii) og (iii).

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

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

Or. en

Begrundelse

Der er brug for retningslinjer, der kan hjælpe virksomhederne med at danne og administrere 
et konsortium, for at tilskynde dem til at overholde konkurrencelovgivningen og undgå 
eventuelle overtrædelser.

I tilfælde af fælles indsendelse af data bør det være tilstrækkeligt, at den af 
producenterne/importørerne, der indsender på de øvriges vegne, afgiver en erklæring i 
overensstemmelse med artikel 9, litra a) (viii). Det bør også være muligt at indsende 
oplysningerne nævnt i artikel 9, litra a), nr. (i), (ii) og (iii) samlet, hvis konsortiets 
medlemmer er enige herom, i modsat giver det kun begrænset mening at danne et konsortium. 

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

Cortines og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 501
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har sin berettigelse i behovet for at forenkle registreringsprocessen, 
navnlig for at begrænse og rationalisere udgifterne for små og mellemstore virksomheder, og 
sigter mod at sikre disses og deres respektive sammenslutningers adgang til konsortier, også 
med henblik på at undgå misbrug af dominerende stilling. Ændringsforslaget er forbundet 
med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato

Ændringsforslag 502
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

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

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

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har sin berettigelse i behovet for at forenkle registreringsprocessen, 
navnlig for at begrænse og rationalisere udgifterne for især  små og mellemstore 
virksomheder. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit II: Registrering af stoffer.

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

Cortines og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 503
Artikel 10, stk. 2

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

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler et proportionalt  
registreringsgebyr i overensstemmelse med 
kriterier fastsat af agenturet.

Or. it

Begrundelse

Agenturet må fastsætte proportionalitetskriterier for registreringsgebyret. Ændringsforslaget 
er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.
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Amendment by Johannes Blokland

Ændringsforslag 504
Artikel 10, stk. 2

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

2. Registranter, der deltager i et konsortium, 
bestemmer indbyrdes, hvem der betaler 
hvilken del af registreringsgebyret.

Or. nl

Begrundelse

Registranterne bestemmer indbyrdes, hvem der betaler hvilken del af registreringsgebyret. På 
denne måde kan man inden for konsortiet aftale, at de, der fremstiller det stof, der skal 
registreres, i større mængder, også skal betale en større del af registreringsbegyret. Dette 
ansporer de små og mellemstore virksomheder til at deltage i konsortier og holder deres 
omkostninger nede.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 505
Artikel 10, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Begrænser man gebyrnedsættelsen til en tredjedel, mindsker man incitamentet til at danne 
andet end konsortier med 2 medlemmer. Kun konsortier med 2 medlemmer vil få nogen fordel 
af dannelsen. Deler man derimod gebyret ligeligt, vil også dannelsen af større konsortier 
være interessant.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina 

Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges 

Ændringsforslag 506
Artikel 10, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Begrænser man gebyrnedsættelsen til en tredjedel, mindsker man incitamentet til at danne 
andet end konsortier med 2 medlemmer. Kun konsortier med 2 medlemmer vil få nogen fordel 
af dannelsen. Deler man derimod gebyret ligeligt, vil også dannelsen af større konsortier 
være interessant.

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 17,stk. 2, 25, stk. 5, og 25, stk. 6.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 507
Artikel 10, stk. 2

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

2. Hvert konsortium afgør internt, hvordan
registreringsgebyret skal fordeles.

Or. sv

Begrundelse

I frivilligt dannede konsortier må medlemmerne selv have mulighed for at fordele 
omkostningerne.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 

Cristiana Muscardini, Sergio Berlato

Ændringsforslag 508
Artikel 11

Artikel 11 udgår

Or. en

Begrundelse

Med indførelsen af et nyt system baseret på mængde OG risiko er denne artikel ikke længere 
relevant (Oomen-Ruijten m.fl.).
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De foregående artikler erstattes af ændringerne til artikel 21 (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 509
Artikel 11

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
mængde

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
risiko

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

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

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

a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der falder ind under 
risikokategori 1

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der falder ind 
under risikokategori 2

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

c) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der falder ind 
under risikokategori 3

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

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 
falder ind under risikokategori 4.

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

udgår

Or. de
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Begrundelse

Omlægning af den mængdemæssige model til en risikobestemt tilgang: Ikke mængden af et 
stof, men risikoen herved skal være den udslagsgivende målestok. Risikoen er i den 
sammenhæng en funktion af stoffets skadelighed og mængde samt eksponeringen herfor. Til 
vurdering af risikoen er der på forhånd behov for et begrænset datasæt. I bilagene er der 
opstillet risikokategorier, som artikel 11 med informationskravene knytter an til.  

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 510
Artikel 11

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
mængde

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
risiko

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

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

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

a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der efter 
registrantens rubricering i henhold til 
artikel 9, litra c), sammenholdt med bilag 
IV a er rubriceret i prioritetstrin 1

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der efter 
registrantens rubricering i henhold til 
artikel 9, litra c), sammenholdt med bilag 
IV a er rubriceret i prioritetstrin 2

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

c) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V for stoffer, der efter registrantens 
rubricering i henhold til artikel 9, litra c), 
sammenholdt med bilag IV a er rubriceret i 
prioritetstrin 3.

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 1 
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000 tons eller mere pr. år pr. producent 
eller importør.
2. Så snart den mængde af et stof, der 
allerede er registreret, når op på den 
efterfølgende tonnagegrænseværdi, 
indsendes de yderligere oplysninger, som er 
påkrævede i henhold til stk. 1, samt 
ajourføringer af andre elementer af 
registreringen set i lyset af disse yderligere 
oplysninger, til agenturet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Informationskravene i det tekniske dossier skal være baseret på den risiko, der er forbundet 
med anvendelse af stoffet, og ikke udelukkende på, hvor stor en mængde der er 
fremstillet/importeret af stoffet. Ud over den samlede mængde er det derfor navnlig 
toksiciteten og anvendelserne, der er udslagsgivende. Med det nye bilag IV a er der 
udarbejdet et praktisk anvendeligt redskab til inddeling af risiciene i kategorier.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 511
Artikel 11, overskrift

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
mængde

Oplysninger, der skal indsendes afhængig af 
mængde og af, hvor problematisk stoffet er

Or. nl

Begrundelse

Oplysningerne skal være baseret på mængde og risikokategori. De foreslåede mængder 
kombineres derfor i denne artikel med, hvor problematisk stoffet er (prioriteret pakke 
Blokland).

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 512
Artikel 11, stk. 1

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

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

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

bilag V, samt forslag til forsøg, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr, til 
fremskaffelse af disse oplysninger, for 
stoffer, der fremstilles eller importeres i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, samt forslag til forsøg, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr, til 
fremskaffelse af disse oplysninger, for 
stoffer, der fremstilles eller importeres i 
mængder på 10 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller importør

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag til betragtning 47. 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 Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 513
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1 og litra a 

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

artikel 9, litra aa), (i), (ii) og (iii), skal 
omfatte følgende oplysninger:

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

a) for stoffer i mængder på 1 ton eller mere 
om året pr. producent eller importør, alle 
de oplysninger om stoffets fysisk-kemiske, 
sundheds- og miljørelaterede egenskaber, 
som producenten eller importøren råder 
over, herunder som minimum de 
oplysninger om fysisk-kemiske egenskaber, 
der er nærmere angivet i bilag V

Or. en

Begrundelse

Det præciseres i dette ændringsforslag, at alle disponible oplysninger skal indgives i et 
risikodossier for stoffer mellem 1 og 10 tons, herunder som minimum de oplysninger om 
fysisk-kemiske egenskaber, der er angivet i bilag V. 
For at nedbringe omkostninger kræves alle de oplysninger, der er nærmere angivet i bilag V, 
kun for stoffer, der gennem screening (se nedenfor) er identificeret som stoffer, der kan 
indebære en høj risiko. For andre stoffer skal der kun indsendes allerede disponible 
oplysninger (hænger sammen med ændringsforslag til artikel 5, stk. 4)).

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 514
Artikel 11, stk. 1, litra a

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

a) de oplysninger om fysisk-kemiske 
egenskaber, der er nærmere angivet i bilag 
V, punkt 5a, og alle de oplysninger om de 
andre fysisk-kemiske egenskaber, der er 
nærmere angivet i bilag V, punkt 5b, samt 
om stoffets toksikologiske og 
økotoksikologiske "endpoints"/egenskaber, 
som producenten eller importøren måtte 
råde over, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør

Or. en

Begrundelse

Som et første skridt bør registranter i 1-10 tons-kategorien være forpligtet til at indsende alle 
de relevante oplysninger, de ligger inde med. Efter en indledende grundlæggende vurdering 
og prioritering kan det være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger. Visse fysisk-
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kemiske parametre (damptryk/granulometri, fordelingskoefficient, flammepunkt, 
antændelighed, eksplosive egenskaber) bør altid indsendes, således at basale transport- og 
indeslutningsforanstaltninger kan træffes, samt med henblik på at opstille simple
eksponeringsmodeller.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 515
Artikel 11, stk. 1, litra a

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

a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør, eller hvis 
den samlede markedsførte mængde når op 
på 5 tons pr. producent eller importør 

Or. de

Begrundelse

I forordningsforslaget er mængdebestemte krav afpasset efter den årlige produktion (import). 
I tilknytning til den eksisterende anmeldelsesordning bør der også tages hensyn til de samlede 
mængder (f.eks. 1 ton om året hhv. 5 tons i alt). 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 516
Artikel 11, stk. 1, litra b, c og d

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 100 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør 
bortset fra lidet problematiske stoffer

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

c) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
1000 tons eller mere pr. år pr. producent 
eller importør bortset fra lidet 
problematiske stoffer og problematiske 
stoffer

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 

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

problematiske stoffer.

Or. nl

Begrundelse

Oplysningerne skal være baseret på mængde og risikokategori. De foreslåede mængder 
kombineres derfor i denne artikel med, hvor problematisk stoffet er (prioriteret pakke 
Blokland).

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 517
Artikel 11, stk. 1, litra b

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør

b) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V og VI, for stoffer, der fremstilles 
eller importeres i mængder på 10 tons eller 
mere pr. år pr. producent eller importør, eller 
hvis den samlede markedsførte mængde 
når op på 50 tons pr. producent eller 
importør

Or. de

Begrundelse

I forordningsforslaget er mængdebestemte krav afpasset efter den årlige produktion (import). 
I tilknytning til den eksisterende anmeldelsesordning bør der også tages hensyn til de samlede 
mængder (f.eks. 1 ton om året hhv. 50 tons i alt). 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 518
Artikel 11, stk. 1, litra c

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

c) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
100 tons eller mere pr. år pr. producent eller 
importør, eller hvis den samlede 
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importør markedsførte mængde når op på 500 tons 
pr. producent eller importør

Or. de

Begrundelse

I forordningsforslaget er mængdebestemte krav afpasset efter den årlige produktion (import). 
I tilknytning til den eksisterende anmeldelsesordning bør der også tages hensyn til de samlede 
mængder (f.eks. 1 ton om året hhv. 500 tons i alt). 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 519
Artikel 11, stk. 1, litra c

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at al information i bilag VII, som ikke omhandler forsøg med hvirveldyr, 
bør indgå direkte i den tekniske dossier. Der er ingen grund til at indgive forslag om forsøg 
med henblik på fremskaffelse af den information.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 520
Artikel 11, stk. 1, litra d

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 1 

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, og de oplysninger, der er 
nærmere angivet i bilag VII, som ikke 
omfatter forsøg med hvirveldyr, samt 
forslag til forsøg på fremskaffelse af de 
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000 tons eller mere pr. år pr. producent eller 
importør.

oplysninger vedrørende forsøg med 
hvirveldyr, der er angivet i bilag VII, for 
stoffer, der fremstilles eller importeres i 
mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller importør

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at al information i bilag VII, som ikke omhandler forsøg med hvirveldyr, 
bør indgå direkte i den tekniske dossier. Der er ingen grund til at underkaste forslag om 
forsøg den information.  

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 521
Artikel 11, stk. 1, litra d

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

d) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, VI, samt forslag til forsøg til 
fremskaffelse af de oplysninger, der er 
angivet i bilag VII og VIII, for stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 1 
000 tons eller mere pr. år pr. producent eller 
importør, eller hvis den samlede 
markedsførte mængde når op på 5000 tons 
pr. producent eller importør.

Or. de

Begrundelse

I forordningsforslaget er mængdebestemte krav afpasset efter den årlige produktion (import). 
I tilknytning til den eksisterende anmeldelsesordning bør der også tages hensyn til de samlede 
mængder (f.eks. 1 ton om året hhv. 5000 tons i alt). 

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Guido Sacconi

Ændringsforslag 522
Artikel 11, stk. 2

2. Så snart den mængde af et stof, der 
allerede er registreret, når op på den 
efterfølgende tonnagegrænseværdi, 
indsendes de yderligere oplysninger, som er 
påkrævede i henhold til stk. 1, samt 

2. Så snart den mængde af et stof, der 
allerede er registreret, når op på den 
efterfølgende tonnagegrænseværdi, 
indsendes de yderligere oplysninger, som er 
påkrævede i henhold til stk. 1, samt 



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 96/147 AM\

DA

ajourføringer af andre elementer af 
registreringen set i lyset af disse yderligere 
oplysninger, til agenturet.

ajourføringer af andre elementer af 
registreringen set i lyset af disse yderligere 
oplysninger, til agenturet. De supplerende 
oplysninger, der skal indsendes, skal 
fremskaffes til agenturet inden for en 
tidsramme, som er aftalt mellem 
registranten og agenturet, og parallelt med 
at producenten/importøren sender stoffet 
på markedet.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt at give agenturet og registranten en slags vished for tidsrammen for at 
fremskaffe de supplerende oplysninger (Bowis m.fl.).

Registranten og agenturet bør komme overens om en yderligere frist for indsendelse af de 
supplerende oplysninger (Sacconi).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 523
Artikel 11, stk. 2

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

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

Or. nl

Begrundelse

Oplysningerne skal være baseret på mængde og risikokategori. De foreslåede mængder 
kombineres derfor i denne artikel med, hvor problematisk stoffet er (prioriteret pakke 
Blokland).
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola, Amalia Sartori

Ændringsforslag 524
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

2a. Der skal fortrinsvis anvendes in vitro-
metoder og ((Q)SARs - (quantitative) 
structure activity relationships). Med 
henblik herpå stiller Kommissionen en 
fortegnelse over godkendte forsøg, 
databaser og modeller til virksomhedernes 
disposition.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens F&U-kapacitet via Ispra-centeret er tilstrækkelig stor til at udarbejde et 
katalog over godkendte metoder, som ikke omfatter forsøg med dyr. Kommissionen kan 
samtidig via et register kontrollere de godkendte databaser og QSAR-modeller. Desuden kan 
den til enhver tid kontrollere, om de anvendes korrekt, ved at reproducere de fremlagte 
resultater.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 525
Artikel 11, stk. 2 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 526
Artikel 12, stk. 1

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

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

Or. es

Begrundelse

Formålet er at opfylde en af agenturets målsætninger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 527
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a  (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 528
Artikel 12, stk. 3

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

3. Laboratorieforsøg og analyser udføres 
efter de i direktiv 87/18/EØF fastsatte 
principper for god laboratoriepraksis og efter 
bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF. !. 
punktum finder ikke anvendelse på 
laboratorieforsøg og -analyser, der er 
gennemført inden forordningens 
ikrafttræden; agenturet kan dog kræve 
supplerende forsøg eller analyser, men kun 
hvis der er begrundet tvivl om de opnåede 
resultaters gyldighed.

Or. de

Begrundelse

Alle de oplysninger, der allerede er tilgængelige i dag, skal anerkendes i Reach-systemet, selv 
om disse ikke er blevet analyseret i overensstemmelse med god laboratoriepraksis. EU råder 
allerede i dag over oplysninger om mange stoffer i kraft af den nuværende 
kemikalielovgivning. Virksomhederne bør helt fritages for på ny at skulle indsende 
oplysninger om disse stoffer, hvilket er overflødigt og bureaukratisk. Derved kunne mange 
dyreforsøg også undgås.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 529
Artikel 12, stk. 3

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

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

Begrundelse

Fastholdelse af at alle forsøg skal leve op til god laboratoriepraksis (GLP) vil forøge 
omkostningerne unødigt, eftersom "hjemmeforsøg" normalt er billigere end forsøg udført af 
laboratorier, der lever op til GLP. Der er behov for en undtagelse, når det gælder forsøg med 
hvirveldyr.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 530
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer at den obligatoriske dataudveksling også omfatter information 
der stammer fra forsøg uden dyr. 

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 531
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en 
ny registrant berettiget til at henvise til 
tidligere indsendte undersøgelser og 
forsøgsrapporter, herefter benævnt 
"undersøgelser", vedrørende samme stof, 
forudsat at han kan påvise, at stoffet, som 
han nu registrerer er, det samme som det 
tidligere registrerede, herunder med hensyn 
til renhed og arten af urenheder, og forudsat 

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

karakter, dvs. som ikke ændrer stoffets 
toksicitetsprofil, og forudsat at han kan 
indsende en dataadgangstilladelse fra den 
tidligere registrant/de tidligere registranter, 
der giver tilladelse til brug af 
undersøgelserne.

Or. en

Begrundelse

I praksis er det meget vanskeligt altid at opnå nøjagtig den samme renhed i et stof, selv på 
samme anlæg. Desuden benytter flere virksomheder måske forskellige processer for samme 
stof, som resulterer i forskellige grader af renhed og art af urenheder, men som ikke ville 
ændre stoffets toksicitetsprofil. Dette ændringsforslag søger at undgå, at stoffer, der er 
omfattet af Reach, skal registreres flere gange, da dette indebærer unødigt dobbeltarbejde og 
unødige dyreforsøg.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 532
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil forbedre forordningens brugbarhed betydeligt. Eftersom den første 
registrant skal fremlægge oplysninger om stoffets renhed (bilag IV.2.), sikrer det, at et stof 
ikke skal registreres adskillige gange, bare fordi dets renhed og arten af urenheder måske 
varierer, uden at dette indvirker negativt på dets toksicitetsprofil.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 533
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

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

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

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre adgangen til oplysninger vedrørende forsøg, der ikke er foretaget 
med dyr, således som det allerede er tilfældet for forsøg foretaget med dyr. Ændringsforslaget 
er forbundet med de øverige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer 
(Vernola m.fl.).

Formålet med ændringsforslaget er at afklare den juridiske situation, idet ordlyden i 
Kommissionens forslag kunne skabe forvirring (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 534
Artikel 12, stk. 4, afsnit 1

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

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

registranter, der giver tilladelse til brug af 
undersøgelserne.

Agenturet regulerer spørgsmålet om en 
efterfølgende passende omkostningsdeling.

Or. de

Begrundelse

De berørte virksomheder og forbrugere skal have retssikkerhed.

Ændringsforslag af Karin Scheele + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 535
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

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

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
98/24/EF udføres en kemisk 
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemisk sikkerhedsrapport, for alle stoffer, 
der skal registreres i henhold til dette kapitel.

Or. de

Begrundelse

Den kemiske sikkerhedsvurdering og den kemiske sikkerhedsrapport, der er baseret herpå, er 
af største betydning for en sikker håndtering af kemiske stoffer for arbejdstagerne, 
forbrugerne og miljøet. De risikostyringsforanstaltninger, der udarbejdes på grundlag heraf 
(jf. bilag I), kan yde et uvurderligt bidrag til sikkerheden på arbejdspladsen. Det foreslås 
derfor, at der skal udføres en kemisk sikkerhedsvurdering og udarbejdes en kemisk 
sikkerhedsrapport for alle stoffer, der skal registreres i henhold til kapitel 2.

Det er uacceptabelt, at der kun skal udføres sikkerhedsvurderinger af stoffer, hvis de 
fremstilles eller importeres i mængder på over 10 tons. Dette ville for det første betyde, at de 
oplysninger, der meddeles ved registreringen, ikke ville blive vurderet med hensyn til stoffets 
virkninger for menneskers sundhed og miljøet, når det gælder to tredjedele af de stoffer, der 
falder ind under Reach. Og selv når de er skadelige, ville der ikke være noget krav om at 
indsende oplysninger om eksponeringen. Uden oplysninger om eksponeringen vil det være 
næsten umuligt at fastlægge de passende risikostyringsforanstaltninger, der skal beskytte 
arbejdstagerne eller forbrugerne mod skadelige stoffer (Schlyter m.fl.).

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Jonas Sjöstedt + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
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Myller + Richard Seeber

Ændringsforslag 536
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Der kræves ikke tilstrækkelige oplysninger for kemikalier, der fremstilles i mængder på 1-10 
tons om året. De vil ikke identificere kemikalier, der opfylder kriterierne for at være meget 
problematiske eller udgør en risiko for menneskers sundhed. Efter høringen over internettet 
er Reach blevet betydeligt svækket, eftersom 3 forsøg er blevet fjernet, og pligten til at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport er faldet bort. Denne mangel på oplysninger 
medfører, at Reach ikke kræver at ret mange stoffer, som produceres i mængder på mellem 1 
ton og 10 tons om året, skal have et sikkerhedsdatablad. Uden denne grundlæggende 
information bliver det vanskeligt for downstream-brugere at at implementere de behørige 
risikostyringsforanstaltninger som skal beskytte arbejdstagerne. (Honeyball, Jørgensen m.fl.).

Dette ændringsforslag sikrer, at grundlæggende information i form af en kemisk 
sikkerhedsrapport stilles til rådighed for producenter af kemikalier for alle kemikaliers 
vedkommende på over 1 ton. Dette er nødvendigt, så der kan træffes foranstaltninger 
vedrørende risikostyring for at beskytte erhvervsudøvere og forbrugere, som er i direkte 
kontakt med disse kemikalier, f.eks. klædefarvestoffer eller husrengøringsprodukter (Sjöstedt) 
.

Udarbejdelsen af en kemisk sikkerhedsrapport bør være obligatorisk ved en årlig mængde på 
1 ton, da dette nye reguleringsinstrument er af central betydning for risikovurderingen og for 
valget af strategier til at undgå risici. Mange  - f.eks. meget giftige - stoffer kan allerede i 
ringe mængder (væsentligt mindre end 1 ton) medføre stor risiko. Til sikring af sikkerhed på 
arbejdspladsen er en sikkerhedsrapport om stoffer fra 1 ton og opad tvingende nødvendig. De 
af Kommissionen foreslåede reguleringer for mængder på mellem 1 og 10 tons kan resultere i 
et hul i sikkerhedssystemet (Seeber).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 537
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

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

98/24/EF udføres en kemisk 
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemisk sikkerhedsrapport, for alle stoffer, 
der skal registreres i henhold til dette kapitel, 
hvis registranten fremstiller eller importerer
et sådant stof i mængder på 100 tons eller 
derover pr. år.

Or. de

Begrundelse

Kravet om, at der skal udarbejdes en kemisk sikkerhedsrapport, bør bortfalde for stoffer i 
mængder på under 100 tons om året. Dette ville mindske byrderne for de små og mellemstore 
virksomheder.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký

Ændringsforslag 538
Artikel 13, stk, 2, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør også indføjes grænser for koncentrationen af stoffer i artikler. Forslagets 
diskriminering mod stoffer i artikler understøttes ikke af toksikologiske og øko-toksilogiske 
kriterier. Endvidere kræver eksponering for stoffer i artikler, i modsætning til stoffer i 
præparater, et ekstraktionsmedium, og dermed begrænses eksponeringen yderligere.

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med nuværende EF-lovgivning om artikler.

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

Ændringsforslag 539
Artikel 13, stk. 2, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Formålet er undgå, at sammensatte stoffer i præparater, der ikke opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige, underkastes alle bestemmelserne om kemiske 
sikkerhedsvurderinger og kemiske sikkerhedsrapporter.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 540
Artikel 13, stk. 2, litra f

f) 0,1%, hvis stoffer opfylder kriterierne i 
bilag XII.

f) 0,1%, hvis stoffet er særdeles 
problematisk.

Or. nl

Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer hører til den kategori af stoffer, der er særdeles problematiske 
(prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 541
Artikel 13, stk. 3, litra d

d) vurdering af PBT og vPvB. d) vurdering af, hvor problematisk stoffet 
er.

Or. nl

Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer hører til den kategori af stoffer, der er særdeles problematiske. 
Vurderingen af PBT og vPvB erstattes af en vurdering af, hvor problematisk stoffet er  
(prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 542
Artikel 13, stk. 3, litra d a og db (nye)
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e) eksponeringsvurdering,
f) risikokarakterisering.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilsigter at forenkle proceduren ved at tilføje eksponeringsvurdering og 
risikokarakterisering som trin der skal indgå i samtlige kemiske sikkerhedsrapporter.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 543
Artikel 13, stk. 4

4. Hvis producenten eller importøren som 
et resultat af udførelsen af trin (a) til (d) i 
stk. 3 konkluderer, at stoffet opfylder 
kriterierne for klassificering som et farligt 
stof i henhold til direktiv 67/548/EØF, eller 
vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof, 
skal den kemiske sikkerhedsvurdering også 
omfatte følgende yderligere trin:

udgår

a) eksponeringsvurdering
b) risikokarakterisering.
Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilsigter at forenkle proceduren ved at tilføje eksponeringsvurdering og 
risiko-karakterisering som trin der skal indgå i samtlige kemiske sikkerhedsrapporter.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 544
Artikel 13, stk. 4, indledning

4. Hvis producenten eller importøren som et 
resultat af udførelsen af trin (a) til (d) i stk. 3 
konkluderer, at stoffet opfylder kriterierne 

4. Hvis producenten eller importøren som et 
resultat af udførelsen af trin (a) til (d) i stk. 3 
konkluderer, at stoffet opfylder kriterierne 
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for klassificering som et farligt stof i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller 
vurderes at være et PBT- eller vPvB-stof, 
skal den kemiske sikkerhedsvurdering også 
omfatte følgende yderligere trin:

for klassificering som et farligt stof i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller 
vurderes at være et særdeles problematisk 
stof, skal den kemiske sikkerhedsvurdering 
også omfatte følgende yderligere trin:

Or. nl

Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer hører til den kategori af stoffer, der er særdeles problematiske 
(prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 545
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

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

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle  
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser i mængder på 1 
ton eller mere om året..

Or. en

Begrundelse

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

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

Ændringsforslag 546
Artikel 13, stk. 4 a (nyt)

4a. Den kemiske sikkerhedsrapport 
indeholder resultaterne af en vurdering, 
der omfatter:
a) registrantens konklusion om, at stoffet er 
uproblematisk, og at der ikke er brug for 
nogen evaluering, før risikosituationen 
ændrer sig baseret på nye oplysninger, eller
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b) et forslag fra registranten om forsøg med 
henblik på at generere yderligere 
oplysninger, såfremt registranten skønner 
det nødvendigt ud fra appliceringen af 
bilag VII til IX.

Or. en

Begrundelse

Registranten er fuldt ud og alene ansvarlig for udførelsen af denne trinvise risikovurdering. 
Hvis de tilgængelige oplysninger ikke er nok til at demonstrere sikker anvendelse, er det 
registrantens ansvar at udarbejde et forsøgsforslag, som skal indsendes til agenturet i løbet af 
registreringsprocessen. Et endeligt registreringsdossier indsendt til agenturet uden forslag til 
forsøg betyder dybest set "ingen fare". Registranten er ansvarlig for dossierets indhold og for 
de konklusioner, der udledes af disse oplysninger. Én konklusion kunne være, at registranten 
ikke kan gå ind for visse anvendelser af et stof på grund af uhåndterlige risici.

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

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 547
Artikel 13, stk. 5, litra a

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

udgår

Or. it

Begrundelse

Den kemiske sikkerhedsrapport indgår i registreringsdossieret og skal derfor ikke udarbejdes 
for sådanne stoffers vedkommende, som ikke er omfattet af anvendelsesområdet. 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 de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: 
Registrering af stoffer.

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

Ændringsforslag 548
Artikel 14
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Polymerer er undtaget fra registrering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer er undtaget fra registrering.

Or. it

Begrundelse

Reach bør slet ikke finde anvendelse på polymerer, for hvilke der faktisk bør fastsættes 
særlige bestemmelser. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit II: Registrering af stoffer.     

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 549
Artikel 14 a (ny)

Artikel 14a
Registrering på grundlag af risikokategori

Der indsendes en registrering på grundlag 
af den risikokategori, som agenturet har 
fastlagt, og den mængde af stoffet, der 
fremstilles eller importeres om året.

Or. nl

Begrundelse

Risikokategorien afgør, hvilke oplysninger der skal meddeles ved en rigistrering (prioriteret 
pakke Blokland).

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 550
Artikel 15

Artikel 15 udgår

Or. en

Begrundelse

Alle mellemprodukter bør undtages fra Reach. Mellemprodukter er produceret alene til 
industriel brug, og der findes særskilt lovgivning om miljømæssige, sundhedsmæssige og 
arbejdsmiljømæssige aspekter ved fremstillingen af og kontrollen med dem: 

- 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),
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- Direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer,

- Internationale/EU bestemmelser om transport af farlige stoffer.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 551
Artikel 15, stk. 1

1. Enhver producent, der fremstiller et på 
stedet isoleret mellemprodukt i mængder på 
1 ton eller mere pr. år, indsender en 
registrering af det på stedet isolerede 
mellemprodukt til agenturet.

1. Enhver producent, der fremstiller et på 
stedet isoleret mellemprodukt, som er 
særdeles problematisk, eller et andet på 
stedet isoleret mellemprodukt i mængder på 
1 ton eller mere pr. år, indsender en 
registrering af det på stedet isolerede 
mellemprodukt til agenturet.

Or. nl

Begrundelse

Når det gælder særdeles problematiske stoffer, skal risiciene også vurderes, når stofferne kun 
fremstilles i mængder på under 1 ton om året. Selv i små mængder kan disse særdeles 
problematiske stoffer forårsage betydelig skade på miljøet og folkesundheden (prioriteret 
pakke Blokland). 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 552
Artikel 15, stk. 2, afsnit 1

2. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, i det 
omfang producenten er i stand til at 
indsende dem uden at skulle udføre 
yderligere forsøg:

2. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

Or. en

Begrundelse

En registrering af et på stedet isoleret mellemprodukt bør indeholde oplysningerne, uanset 
om producenten behøver udføre yderligere forsøg eller ej. Hvis denne bestemmelse fik lov at 
stå uændret, ville virkningen af den være, at producenter lod være med at udføre forsøg. De 
som ikke har udført forsøg, behøver ikke indsende. Efter slettelsen af den fremhævede tekst er 
oplysningerne i stedet et krav til samtlige producenter. (Sjöstedt).



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 112/147

DA

Reach opererer kun med minimal  information om mellemprodukter. Mellemprodukter er 
imidlertid ofte meget reaktive, og de kan have forskellige farlige egenskaber. 
Mellemprodukter er især et problem for arbejdernes sundhed. Det er ikke nok kun at indsende 
oplysninger som allerede er tilgængelige. Oplysningerne bør være af en art så de er 
tilstrækkelige til at klassificere mellemproduktet og til at muliggøre en mere pålidelig 
overvågning af arbejdsmiljøet, passende individuelle og kollektive 
beskyttelsesforanstaltninger og identificering af stoffer, der er emner til blive erstattet  
(Schlyter m.fl.).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 553
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

2a. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt i mængder på over 100 tons 
pr. år skal indeholde de oplysninger der er 
specificeret i bilag V, foruden de i stk. 2 
krævede oplysninger. 
Til generering af disse oplysninger finder 
artikel 12 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Reach opererer kun med minimal  information om mellemprodukter. Mellemprodukter er 
imidlertid ofte meget reaktive, og de kan have forskellige farlige egenskaber. 
Mellemprodukter er især et problem for arbejdernes sundhed. Det er ikke nok kun at indsende 
oplysninger som allerede er tilgængelige. På stedet isolerede mellemprodukter i mængder på 
over 100 tons bør opfylde samme krav som normale stoffer mellem 1 og 10 tons.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 554
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

2a. En registrering af et på stedet isoleret 
mellemprodukt i mængder på over 1000 
tons pr. år pr. producent skal indeholde de i 
bilag V specificerede oplysninger, foruden 
de i stk. 2 krævede oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Mellemprodukter kan være meget reaktive og giftige. Specielt for større mængder er det 
rimeligt at bede om flere oplysninger. Dette ændringsforslag indfører højere krav til
producenter der benytter på stedet isolerede mellemprodukter i mængder på over 1000 tons 
om året. Kravene til oplysninger er sat på niveau med de krav Kommissionen stiller til 
transporterede isolerede mellemprodukter.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 555
Artikel 16

Artikel 16 udgår.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 15.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 556
Artikel 16, stk. 1

1. Enhver producent eller importør af et 
transporteret isoleret mellemprodukt i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsender en registrering af det 
transporterede isolerede mellemprodukt til 
agenturet.

1. Enhver producent eller importør af et 
transporteret isoleret mellemprodukt, som er 
særdeles problematisk, eller et andet 
transporteret isoleret mellemprodukt i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsender en registrering af det 
transporterede isolerede mellemprodukt til 
agenturet.

Or. nl

Begrundelse

Når det gælder særdeles problematiske stoffer, skal risiciene også vurderes, når stofferne kun 
fremstilles i mængder på under 1 ton om året. Dette gælder også for transporterede isolerede 
mellemprodukter. Selv i små mængder kan disse særdeles problematiske stoffer forårsage 
betydelig skade på miljøet og folkesundheden (prioriteret pakke Blokland). 
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 557
Artikel 16, stk. 3, afsnit 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Mellemprodukter kan være meget reaktive og giftige. Især hvis et isoleret mellemprodukt 
transporteres, er det rimeligt at udbede sig flere oplysninger. Dette ændringsforslag 
introducerer højere krav om oplysninger for transporterede isolerede mellemprodukter ved 
over 1000 tons om året. Det tydeliggøres endvidere, at tonnagen gælder pr. producent eller 
importør.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 558
Artikel 16, stk. 3, afsnit 1

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

3. En registrering af et transporteret isoleret 
mellemprodukt, som hører til kategorien af 
særdeles problematiske stoffer, skal ud over 
de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 
2, omfatte de oplysninger, der er nærmere 
fastsat i bilag V.

Or. nl

Begrundelse

Mængder erstattes af risikokategori (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 559
Artikel 16, stk. 3, afsnit 1

3. En registrering af et transporteret isoleret 
mellemprodukt i mængder på mere end 
1 000 tons pr. år skal ud over de 

3. En registrering af et transporteret isoleret 
mellemprodukt i mængder på mere end 10
tons pr. år skal ud over de oplysninger, der 
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oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, 
omfatte de oplysninger, der er nærmere 
fastsat i bilag V.

kræves i henhold til stk. 2, omfatte de 
oplysninger, der er nærmere fastsat i bilag 
V.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de særlige risici for sikkerhed, sundhed og miljø, som er forbundet med 
transport, og eftersom der fortsat kun er få regler for trafik med farlige stoffer, uanset at den 
hele tiden tager til, er der behov for et omhyggeligt tilsyn med transporterede kemikalier. 
Transporterede, isolerede mellemprodukter i mængder på over 10 tons bør leve op til samme 
krav som normale stoffer mellem 1 og 10 tons.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 560
Artikel 17

Artikel 17 Denne artikel udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 15.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 561
Artikel 17, stk. 2

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

2. Registranter, der deltager i et konsortium, 
bestemmer indbyrdes, hvem der betaler 
hvilken del af registreringsgebyret.

Or. nl

Begrundelse

Registranterne bestemmer indbyrdes, hvem der betaler hvilken del af registreringsgebyret. På 
denne måde kan man inden for konsortiet aftale, at de, der fremstiller det stof, der skal 
registreres, i større mængder, også skal betale en større del af registreringsbegyret. Dette 
ansporer de små og mellemstore virksomheder til at deltage i konsortier og holder deres 
omkostninger nede.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 562
Artikel 17, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Begrænser man gebyrnedsættelsen til en tredjedel, mindsker man incitamentet til at danne 
andet end konsortier med 2 medlemmer. Kun konsortier med 2 medlemmer vil få nogen fordel 
af dannelsen. Deler man derimod gebyret ligeligt, vil også dannelsen af større konsortier 
være interessant. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, 

Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 563
Artikel 17, stk. 2

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

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler en ligelig andel af 
gebyret.

Or. en

Begrundelse

Begrænser man gebyrnedsættelsen til en tredjedel, mindsker man incitamentet til at danne 
andet end konsortier med 2 medlemmer. Kun konsortier med 2 medlemmer vil få nogen fordel 
af dannelsen. Deler man derimod gebyret ligeligt, vil også dannelsen af større konsortier 
være interessant. Hænger sammen med ændringsforslagene til artiklerne 10, stk. 2, 25, stk. 5 
og 25, stk. 6.

Ændringsforslag af 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 564
Artikel 17, stk. 2

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

konsortium, betaler kun en passende del af 
gebyret.

Gebyret er proportionalt i 
overensstemmelse med kriterier fastlagt af 
agenturet på grundlag af bl.a. 
producerede/importerede mængder.

Or. it

Begrundelse

For at begrænse byrden for små og mellemstore virksomheder skal agenturet ved 
fastlæggelsen af registreringsgebyrets størrelse bl.a. tage hensyn til registranternes størrelse 
og de producerede/importerede mængder. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til afsnit II: Registrering af stoffer. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 565
Artikel 18

Artikel 18 udgår

Or. de

Begrundelse

På denne måde skal unødvendigt bureaukrati undgås.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 566
Artikel 18

1. Agenturet tildeler hver registrering et 
nummer, der skal angives i al 
korrespondance vedrørende registreringen, 
samt en registreringsdato, som svarer til den 
dato, hvor agenturet modtog registreringen. 
Agenturet meddeler straks den pågældende 
producent eller importør 
registreringsnummer og registreringsdato.

1. Agenturet tildeler hver anmeldelse et 
nummer, der skal angives i al 
korrespondance vedrørende anmeldelsen og
registreringen, samt en anmeldelsesdato, 
som svarer til den dato, hvor agenturet 
modtog anmeldelsen. Agenturet meddeler 
straks den pågældende producent eller 
importør anmeldelsesnummer og 
anmeldelsesdato. Desuden fastsætter 
agenturet registreringsdatoen, som svarer 
til den dato, hvor agenturet modtog 
registreringen. Agenturet meddeler straks 
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den pågældende producent eller importør 
registreringsdatoen.
2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
anmeldelsesdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver anmeldelse 
for at sikre, at de elementer, der er 
påkrævet i henhold til den nye artikel 4c, 
foreligger. Fuldstændighedskontrollen 
omfatter ikke en vurdering af de indsendte 
data eller begrundelsers kvalitet eller 
fyldestgørende beskaffenhed.
Hvis en anmeldelse er ufuldstændig, 
meddeler agenturet inden tre uger efter 
anmeldelsesdatoen anmelderen, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
for at anmeldelsen er fuldstændig i henhold 
til nærværende afsnit, og fastsætter en 
rimelig frist for indsendelse af disse. 
Anmelderen indsender sådanne yderligere 
oplysninger til agenturet inden for den 
fastsatte frist. Agenturet bekræfter 
modtagelsesdatoen for yderligere 
oplysninger over for anmelderen. 
Agenturet foretager endnu en 
fuldstændighedskontrol med de yderligere 
indsendte oplysninger.
Agenturet afviser anmeldelsen, hvis 
anmelderen ikke fuldstændiggør sin 
anmeldelse inden for den fastsatte frist.
2a. Senest 24 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden meddeler 
agenturet anmelderen, i hvilken 
risikokategori det pågældende stof er
optaget.  

2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11 eller 15 og 16, 
foreligger. Hvis en registrering af 
indfasningsstoffer indsendes i løbet af den 
periode på 2 måneder, der ligger 
umiddelbart forud for den relevante frist i 
artikel 21, foretager agenturet kontrollen 
inden for 3 måneder efter den pågældende 
frist. Fuldstændighedskontrollen omfatter 

3. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11 eller 15 og 16, 
foreligger. Hvis en registrering af 
indfasningsstoffer indsendes i løbet af den 
periode på 2 måneder, der ligger 
umiddelbart forud for den relevante frist i 
artikel 21, foretager agenturet kontrollen 
inden for 3 måneder efter den pågældende 
frist. Fuldstændighedskontrollen omfatter 
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ikke en vurdering af de indsendte data eller 
begrundelsers kvalitet eller fyldestgørende 
beskaffenhed.

ikke en vurdering af de indsendte data eller 
begrundelsers kvalitet eller fyldestgørende 
beskaffenhed.

Hvis en registrering er ufuldstændig, 
meddeler agenturet inden tre uger efter 
registreringsdatoen registranten, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
for at registreringen er fuldstændig i henhold 
til nærværende afsnit, og fastsætter en 
rimelig frist for indsendelse af disse. 
Registranten indsender sådanne yderligere 
oplysninger til agenturet inden for den 
fastsatte frist. Agenturet bekræfter 
modtagelsesdatoen for yderligere 
oplysninger over for registranten. Agenturet 
foretager endnu en fuldstændighedskontrol 
med de yderligere indsendte oplysninger.

Hvis en registrering er ufuldstændig, 
meddeler agenturet inden tre uger efter 
registreringsdatoen registranten, hvilke 
yderligere oplysninger der er nødvendige, 
for at registreringen er fuldstændig i henhold 
til nærværende afsnit, og fastsætter en 
rimelig frist for indsendelse af disse. 
Registranten indsender sådanne yderligere 
oplysninger til agenturet inden for den 
fastsatte frist. Agenturet bekræfter 
modtagelsesdatoen for yderligere 
oplysninger over for registranten. Agenturet 
foretager endnu en fuldstændighedskontrol 
med de yderligere indsendte oplysninger.

Agenturet afviser registreringen, hvis 
registranten ikke fuldstændiggør sin 
registrering inden for den fastsatte frist.

Agenturet afviser registreringen, hvis 
registranten ikke fuldstændiggør sin 
registrering inden for den fastsatte frist.

3. Agenturet videresender 
registreringsdossieret sammen med 
registreringsnummer, registreringsdato, 
resultatet af fuldstændighedskontrollen samt 
en eventuel anmodning om yderligere 
oplysninger og en frist herfor i henhold til 
stk. 2, andet afsnit, til den kompetente 
myndighed i den relevante medlemsstat 
inden 30 dage efter registreringsdatoen. Den 
relevante medlemsstat er den medlemsstat, 
hvor fremstillingen finder sted, eller hvor 
importøren er etableret.

4. Agenturet videresender 
registreringsdossieret sammen med 
registreringsnummer, registreringsdato, 
resultatet af fuldstændighedskontrollen samt 
en eventuel anmodning om yderligere 
oplysninger og en frist herfor i henhold til 
stk. 2, andet afsnit, til den kompetente 
myndighed i den relevante medlemsstat 
inden 30 dage efter registreringsdatoen. Den 
relevante medlemsstat er den medlemsstat, 
hvor fremstillingen finder sted, eller hvor 
importøren er etableret.

Agenturet videregiver straks de eventuelle 
yderligere oplysninger indsendt af 
registranten til den kompetente myndighed i 
den relevante medlemsstat.

Agenturet videregiver straks de eventuelle 
yderligere oplysninger indsendt af 
registranten til den kompetente myndighed i 
den relevante medlemsstat.

4. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 2 i denne artikel kan appelleres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

5. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 2, 2a og 3 i denne artikel kan appelleres 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

Or. nl

Begrundelse

Agenturets forpligtelser med hensyn til en anmeldelse indskrives i teksten (prioriteret pakke 
Blokland).
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Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 567
Artikel 18, stk. 2, afsnit 1

2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11 eller 15 og 16, 
foreligger. Hvis en registrering af 
indfasningsstoffer indsendes i løbet af den 
periode på 2 måneder, der ligger 
umiddelbart forud for den relevante frist i 
artikel 21, foretager agenturet kontrollen 
inden for 3 måneder efter den pågældende 
frist. Fuldstændighedskontrollen omfatter 
ikke en vurdering af de indsendte data eller 
begrundelsers kvalitet eller fyldestgørende 
beskaffenhed.

2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11, foreligger. Hvis 
en registrering af indfasningsstoffer 
indsendes i løbet af den periode på 2 
måneder, der ligger umiddelbart forud for 
den relevante frist i artikel 21, foretager 
agenturet kontrollen inden for 3 måneder 
efter den pågældende frist. 
Fuldstændighedskontrollen omfatter ikke en 
vurdering af de indsendte data eller 
begrundelsers kvalitet eller fyldestgørende 
beskaffenhed.

Or. en

Begrundelse

Alle mellemprodukter bør undtages fra Reach. Mellemprodukter er produceret alene til 
industriel brug, og der findes særskilt lovgivning om miljømæssige, sundhedsmæsige og 
arbejdsmiljømæssige aspekter ved fremstillingen af og kontrollen med dem: 

- 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),

- Direktiv 96/82/EFom kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer,

- Internationale/EU bestemmelser om transport af farlige stoffer.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 568
Artikel 18, stk. 2, afsnit 1

2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11 eller 15 og 16, 
foreligger. Hvis en registrering af 
indfasningsstoffer indsendes i løbet af den 

2. Agenturet foretager senest 3 uger efter 
registreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver registrering 
for at sikre, at de elementer, der er påkrævet 
i henhold til artikel 9 og 11 eller 15 og 16, 
foreligger. Hvis en registrering af 
indfasningsstoffer indsendes i løbet af den 
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periode på 2 måneder, der ligger 
umiddelbart forud for den relevante frist i 
artikel 21, foretager agenturet kontrollen 
inden for 3 måneder efter den pågældende 
frist. Fuldstændighedskontrollen omfatter 
ikke en vurdering af de indsendte data eller 
begrundelsers kvalitet eller fyldestgørende 
beskaffenhed.

periode på 2 måneder, der ligger 
umiddelbart forud for den relevante frist i 
artikel 21, foretager agenturet kontrollen 
inden for 3 måneder efter den pågældende 
frist. Fuldstændighedskontrollen omfatter en 
kontrol af kvaliteten af de indsendte data, 
der er væsentlige for en videre evaluering.

Or. de

Begrundelse

En sandsynlighedskontrol er absolut nødvendig, da alle videre skridt bygger på disse 
oplysninger. Kun på denne måde kan det sikres, at oplysninger, der er afgørende for en 
evaluering som f.eks. stoffernes identitet eller vandopløselighed, ikke blot foreligger, men 
også er tilgængelige i en sådan kvalitet, at de kan anvendes af myndighederne, når de skal 
træffe beslutning om teststrategi, fravigelse af standardtestprogrammet etc.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 569
Artikel 19, stk. 1, afsnit 1

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

1. Med forbehold af artikel 19a og artikel 21 
må stoffer kun fremstilles i Fællesskabet 
eller importeres til Fællesskabet, hvis de er 
registreret i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i dette afsnit.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget vedrørende artikel 19a (ny).

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 570
Artikel 19, stk. 2, afsnit 2

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

2. Medmindre andet angives af agenturet i 
henhold til artikel 18, stk. 2,  kan 
registranten, hvor der er tale om 
registrering af indfasningsstoffer,  fortsætte 
fremstillingen eller importen 3 uger efter 
registreringsdatoen, med forbehold af 
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fuldstændiggørelse af registreringen, med 
forbehold af artikel 25, stk. 4, fjerde afsnit.

artikel 25, stk. 4, fjerde afsnit.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med den nye tekst om indførelse af en lynregistrering.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 571
Artikel 19 a (ny)

Artikel 19a
1. I en periode på 15 måneder fra det 
tidspunkt, hvor registranten første gang 
fremstiller eller importerer et stof i en
mængde på en ton eller derover pr. år, 
finder artikel 19 ikke anvendelse på stoffer, 
der ikke er indfasningsstoffer.
2. For at drage fordel af den frist, der er 
truffet bestemmelse om i stk. 1, skal enhver 
potentiel registrant før det tidspunkt, hvor 
han første gang fremstiller eller importerer 
et stof i en mængde på en ton eller derover 
pr. år,  indsende de oplysninger, der er 
fastsat i artikel 26, stk. 1, litra a-e, til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, med 
henblik på optagelse i agenturets database.
Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.
3. Registranter, der ikke indsender de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne om 
fristen i stk. 21.
4. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 2 og 3, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger 
om det pågældende stof i henhold til stk. 2 
og 3, adgang til data om de enkelte stoffer. 
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De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne har også adgang til disse 
data.

Or. de

Begrundelse

For at fremme innovationen bør der fastsættes en overgangsfrist for registrering af stoffer, 
der ikke har status af indfasningsstoffer. Til dato er der ikke fastsat bestemmelser om en 
præregistrering af nye stoffer, men herved ville de potentielle registranter få mulighed for 
først at teste nye stoffer inden for en frist på 15 måneder, inden de definitivt skal registreres. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 572
Artikel 20, stk. 1, litra d

d) nye anvendelser, som stoffet fremstilles 
eller importeres til, og som vedkommende 
med rimelighed kan forventes at have fået 
kendskab til

d) nye eksponeringskategorier, som stoffet 
fremstilles eller importeres til, og som 
vedkommende med rimelighed kan 
forventes at have fået kendskab til

Or. de

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslag X til artikel 3, nr. 13 a (nyt).

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

Ændringsforslag 573
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Bestemmelser for registrering af 

indfasningsstoffer mellem 1 og 1000 tons
1a. Registranterne skal udarbejde et 
prioriterings-informationssæt (præciseret i 
bilag VI for alle stoffer, der fremstilles i 
mængder på over 10 tons om året. Dette 
informationssæt skal benyttes som 
grundlag for prioritering. Prioriteten skal 
afhænge af om et stof udgør en potentiel 
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høj risiko.
b. Der vil blive udarbejdet den fornødne 
tilgængelige information for prioritering af 
stoffer der optræder i små mængder på 
mellem 1 og 10 tons i stedet for et 
fuldstændigt prioriterings-informationssæt. 
Virksomheder der fremstiller stoffer i den 
nesderste ende af mængdeskalaen kan 
enten udveksle oplysninger inden for 
konsortierne eller kan bevise at de ikke 
udgør nogen risiko på grundlag af 
forsvindende små muligheder for 
eksponering. Prioriterings-
informationssættet og den fornødne 
tilgængelige information med resultatet af 
prioriteringen forelægges for agenturet. 
2. Inden fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden indsender registranterne til 
agenturet de oplysninger der kræves i bilag 
VI (informationssæt) for stoffer der er 
fremstillet eller imporetret i mængder på 
mellem 10 og 1000 tons.
3. Inden fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden foretager registranterne en 
prioritering af stoffer der er fremstillet eller 
importeret i mængder på mellem 1 og 100 
tons i overensstemmelse med bilag IVa.
Registranterne indsender til agenturet 
resultaterne af prioriteringen og enhver 
tilgængelig oplysning som registranten 
anser for at være relevant for 
prioriteringen.
4. Registranter, som ikke indsender de efter 
stk. 1 og stk. 2 krævede oplysninger, kan 
ikke påberåbe sig artikel 21.
5. Agenturet opdaterer inden en måned den 
offentlige liste i overensstemmelse med 
artikel 26, stk. 2 b, med angivelse af de 
tidligst krævede registreringstidspunkter 
for de tilbageværende stoffer.

Or. en
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Begrundelse

Risiko, og ikke kun den årlige mængde, er det passende kriterium for identificering af 
potentielt problematiske stoffer. Derfor bør registreringsprocessen omfatte et system for 
prioritering af stoffer baseret på risiko. Det er afgørende at identificere potentielt 
problematiske stoffer og at tilføre passende ressourcer med henblik på at imødegå sådanne 
højere risici.

At anvende en risikobaseret prioritering ville sikre, at potentielle højrisiko-stoffer vurderes 
først. Det sikrer også, at der genereres data/informationer om alle stoffer inden for 5 år, og at 
der sker en tidlig registrering af disse potentielle højrisiko-stoffer.

Informationssættet (defineret i bilag VI) vil indeholde egenskaber og eksponeringsdata, som 
definerer risikoen:

- Fysisk-kemiske egenskaber: fysisk form (partikelstørrelse), smeltepunkt, kogepunkt, relativ 
vægtfylde, damptryk, octanol/vand-fordelingskoefficient, vandopløselighed, flammepunkt. 

- Biologisk nedbrydning
- Aku toksicitet (dafnie)
- Akut toksicitet. – indtagelse, optagelse gennem huden, indånding (énvejs)
- Hudirritation
- Øjenirritation
- Hud-sensibilisering (når der mangler mærkning der frifinder for fare)
- Genetisk toksicitetsbakterietest (Ames)
- Information om klassificering og etikettering
- Information om generisk eksponering og anvendelse.

Hænger sammen med ændringsforslagene til artiklerne  9 og 21 og til bilag IVa om 
prioritering.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 574
Artikel 20 a (ny)

Artikel 20a
Bestemmelser om registrering af 

indfasningsstoffer mellem 1 og 1 000 tons
a) Registranten udarbejder et datasæt (i 
overensstemmelse med bilag VI) for alle 
stoffer, der fremstilles i en mængde på 
mindst 1 ton om året. På grundlag af dette 
datasæt sker inddelingen af stofferne. 
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Denne retter sig efter, om et stof frembyder 
et højt risikopotentiale. Eksponeringer og 
risici kan inddeles i kategorier for at gøre 
det lettere at ordne de enkelte stoffer.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget kompletterer det system med eksponeringskategorier, der blev foreslået i 
ændringsforslaget til artikel 3, nr. 13 a. Risikoen ved et stof og ikke alene 
produktionsmængden er det udslagsgivende kriterium for at rubricere et stof som potentielt 
farligt. Registreringsprocessen bør derfor omfatte en inddeling af stofferne alt efter deres 
risikopotentiale, der sker på grundlag af mængde, iboende egenskaber og eksponering. Det er 
vigtigt at identificere, hvilke stoffer der indebærer store risici, og fordele ressourcerne i 
overensstemmelse hermed for at registrere disse først. Datasættet vil indeholde egenskaber og 
eksponeringsdata (både for mennesker og for miljøet), som bestemmer risikoen på passende 
måde. 

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

Ændringsforslag 575
Artikel 21

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst én 

2. Artikel 19 finder i en periode på 7 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på:
a) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
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gang efter denne forordnings ikrafttrædelse. mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer, der er opstillet på 
grundlag af prioritering efter proceduren i 
artikel 21a. 
2a. Artikel 19 finder i en periode på 9 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 10 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 576
Artikel 21

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse

indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse, og som henhører under 
risikokategori 4.

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.
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2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 9 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil mindst én gang efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, og som henhører 
under risikokategori 3.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil mindst én gang efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, og som henhører 
under risikokategori 1 eller 2.

Or. de

Begrundelse

Omstilling til den risikobestemte model (jf. ændringsforslag til artikel 11).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 577
Artikel 21

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der af 
agenturet er rubriceret i prioritetstrin 1, jf. 
artikel 26b, stk. 1.

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse
b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
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ikrafttrædelse.
2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som af 
agenturet er rubriceret i prioritetstrin 2, jf. 
artikel 26b, stk. 1.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der af 
agenturet er rubriceret i prioritetstrin 3, jf. 
artikel 26b, stk. 1.

3a. Fristerne i stk. 1-3 forlænges med seks 
måneder fra registreringen i databasen, jf. 
artikel 26b, stk. 6, hvis disse oplysninger 
ikke foreligger senest seks måneder inden 
udløbet af den pågældende frist i henhold 
til stk. 1-3, uden at producenten eller 
importøren er ansvarlig herfor.

Or. de

Begrundelse

Den tidsmæssige rækkefølge, i hvilken der for indfasningsstoffer efter præregistreringen skal 
gennemføres en registrering, skal bestemmes ud fra en risikobestemt model og ikke ud fra en 
rent mængdebestemt fremgangsmåde. Samtidig skal forsinkelser, der ikke kan tilskrives 
producenterne og importørerne, ikke medføre nogen ulemper.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 578
Artikel 21

1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 4 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
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henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse

henhold til direktiv 67/548/EØF

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

b) særdeles problematiske 
indfasningsstoffer.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på:

a) meget problematiske indfasningsstoffer, 
som fremstilles i Fællesskabet eller 
importeres hertil i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år pr. producent eller pr. importør 
mindst én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse  

b) problematiske og lidet problematiske 
stoffer, som fremstilles i Fællesskabet eller 
importeres hertil i mængder på 1000 tons 
eller mere pr. år pr. producent eller pr. 
importør mindst én gang efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. 
2a. Artikel 19 finder i en periode på 8 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på:   
a. problematiske indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år 
pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse  
b. lidet problematiske stoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst 
én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.



AM\565897DA.doc PE 357.817v01-00 131/147

DA

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på lidet problematiske 
indfasningsstoffer, der fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. nl

Begrundelse

Når det gælder særdeles problematiske stoffer, skal risiciene også vurderes, når stofferne kun 
fremstilles i mængder på under 1 ton om året. Selv i små mængder kan disse særdeles 
problematiske stoffer forårsage betydelig skade på miljøet og folkesundheden. Mængderne 
erstattes af en kombination af mængde og risikokategori (prioriteret pakke Blokland). 

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

Ændringsforslag 579
Artikel 21

Særlige bestemmelser for indfasningsstoffer Registrering af indfasningsstoffer
1. Artikel 19 finder i en periode på 3 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

1. Artikel 19 finder i en periode på 5 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på følgende stoffer:

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 

2. Artikel 19 finder i en periode på 7 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på:
a) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
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år pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse.

mængder på 100 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer som er blevet 
prioriteret i overensstemmelse med art. 20a. 

2a. Artikel 19 finder i en periode på 9 år 
efter denne forordnings ikrafttræden ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer fremstillet 
i eller importeret til Fællesskabet i 
mængder på 10 tons eller mere om året pr. 
producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Registreringen ville ske på grundlag af den potentielle risiko, som er anført med 
prioriteringstrinnet; tidsplanen ville til at begynde med blive igangsat af mængden. Alle 
virksomheder, men i særdeleshed smv'er der fremstiller stoffer i mindre mængder, vil have tid 
nok til at udarbejde registreringsdossiererne i overensstemmelse med deres behov.

Præ-registrering

Præregistreringen af indfasningsstoffer bør ske inden 18 måneder efter Reach's ikrafttræden 
(jf. artikel 26).

I 5-års perioden efter Reach's ikrafttræden

Officielt registrerede CMR-stoffer (stoffer der er klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske) i kategori 1 og 2, og stoffer der er 
fremstillet/importeret i mængder på over 1000 tons om året, ville blive registreret.

I Perioden mellem 5 og 7 år efter Reach's ikrafttræden

Stoffer der er fremstillet/importeret i mængder på mellem 1000 og 100 tons om året og stoffer 
under 100 tons, hvilket indikerer at de er problematiske, ville blive registreret.
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I perioden mellem 7 og 9 år efter Reach's ikrafttræden

Stoffer der er fremstillet/importeret i mængder på mellem 100 og 10 tons om året, hvilket 
indikerer at de er lidet problematiske, ville blive registreret.

I perioden mellem 9 og 11 år efter Reach's ikrafttræden

Stoffer der er fremstillet/importeret i mængder på mellem 1 og 10 tons om året, hvilket 
indikerer at de er lidet problematiske, ville blive registreret.

Da registrering er en kontinuerlig proces, ville det blive forlangt af registranterne at de 
reviderede deres registreringer - herunder deres risikoanalyse - når der opstår en forandring 
i risikomønstret.

Hænger sammen med ændringsforslagene til artiklerne 9 og 20a (ny).

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 580
Artikel 21, stk. 1, litra a

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, stoffer, der 
er persistente, bioakkumulerende og 
toksiske, stoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende, eller stoffer, der 
er identificeret som havende tilsvarende 
virkninger i overensstemmelse med artikel 
54, og som fremstilles i Fællesskabet eller 
importeres hertil i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år pr. producent eller pr. importør 
mindst én gang efter denne forordnings 
ikrafttrædelse

Or. it

Begrundelse

Gør ordførerens ændringsforslag 25 klarere ved at specificere, hvilke stoffer der først og 
fremmest skal registreres.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ændringsforslag 581
Artikel 21, stk. 1, litra a

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller som 
er kendt for at opfylde kriterierne for 
godkendelse i artikel 54, og som fremstilles 
i Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

Or. en

Begrundelse

Den første frist for registrering af indfasningsstoffer (3 år) dækker kun CMR-stoffer i kategori 
1 og 2. Det er uacceptabelt at andre stoffer end CMR-stoffer, som er meget problematiske - i 
særdeleshed PBT-stoffer og vPvB-stoffer, som skal godkendes - skal vente i op mod 11 år på 
at blive registreret, selv i tilfælde hvor de iboende egenskaber er kendte.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 582
Artikel 21, stk. 1, litra a

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller som 
er kendt for at være persistente eller 
bioakkumulerende, og som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

Or. en

Begrundelse

Den første frist for registrering af indfasningsstoffer som foreslået efter Reach gælder 
kemikalier der er fremstillet i mængder på over 1000 tons og CMR-stoffer i kategorierne 1 og 
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2. For at tage fat på alle de mest problematiske stoffer først, bør stoffer som er persistente 
eller bioakkumulerende kobles på denne første fase. Disse egenskaber kunne man let 
identificere som en del af præ-registreringen. Dette er der også brug for med henblik på at 
sikre sammenhæng med godkendelsen, som giver førsteprioritet til PBT- og vPvB-stoffer (jf. 
artikel 55, stk.3).

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 583
Artikel 21, stk. 1, litra b

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

b) indfasningsstoffer, som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 000 tons 
eksponeringsækvivalent eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Sørger for overensstemmelse med bestemmelserne og kravene som ændret i artikel 3, stk. 29a.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 584
Artikel 21, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) Indfasningsstoffer som opfylder de 
kriterier der omtales i artikel 54 (d-e) 
(PBT- og vPvB-stoffer), eller som er blevet 
identificeret i overensstemmelse med artikel 
54f og fremstillet i eller importeret til 
Fællesskabet i mængder på 1 ton eller 
derover om året pr. producent eller pr. 
importør mindst én gang efter denne 
forordnings ikrafttrædelse

Or. en

Begrundelse

Den første registreringsfase bør suppleres, så den omfatter registrering af kendte PBT- og 
vPvB-stoffer. Sammenkoblingen med godkendelsesordningen må i denne forbindelse 
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overvejes. Det er uacceptabelt at andre stoffer end CMR-stoffer, som er meget problematiske 
- i særdeleshed PBT-stoffer og vPvB-stoffer, som potentielt skal godkendes - bliver nødt til at 
vente i op mod 11 år før de kan registreres, selv i tilfælde hvor deres iboende egenskaber er 
velkendte.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 585
Artikel 21, stk. 2

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons eller mere pr. 
år pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter denne forordnings ikrafttrædelse.

2. Artikel 19 finder i en periode på 6 år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 100 tons 
eksponeringsækvivalent eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Sørger for overensstemmelse med bestemmelserne og kravene som ændret i artikel 3, stk. 29a.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 586
Artikel 21, stk. 3

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

3. Artikel 19 finder i en periode på 11 år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse ikke 
anvendelse på indfasningsstoffer, der 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton 
eksponeringsækvivalent eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Sørger for overensstemmelse med bestemmelserne og kravene som ændret i artikel 3, stk. 29a.
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Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Ændringsforslag 587
Artikel 21, stk. 3 a (nyt)

3a. Til indfasning af systemet med at styre 
stoffer der opfylder kriterierne omtalt i 
artikel 54 (a-e) eller er blevet identificeret i 
overensstemmelse med artikel 54 f, bør der 
indføres sektorspecifik vejledning som et 
frivilligt redskab 3 år efter  denne 
forordnings ikrafttræden. Artikel 6 finder 
anvendelse 6 år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

For at opnå et funktionelt system med at styre anvendelsen af kemikalier i produkternes 
forsyningskæde, er det nødvendigt at benytte en tilgang med ét skridt ad gangen. Dette 
ændringsforslag sikrer at de sektorspecifikke vejledende notater indfases på frivillig basis 
over en 3-års periode, før artikel 6 finder anvendelse.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 588
Artikel 21 a (ny)

Artikel 21a
Meddelelse af hensigt om ikke at registrere 

et stof
1. Hvis producenten eller importøren af et 
stof, enten alene eller i et præparat, ikke 
har til hensigt at indgive anmodning om 
registrering af et stof, meddeler han 
agenturet og downstream-brugerne dette. 
2. Den i stk. 1 omhandlede meddelelse 
indgives
a) 12 måneder inden den i artikel 21, stk. 1, 
fastsatte frist for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1000 tons eller 
mere pr. år
b) 24 måneder inden den i artikel 21, stk. 2, 
fastsatte frist for så vidt angår 
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indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 100 tons eller 
mere pr. år
c) 36 måneder inden den i artikel 21, stk. 3, 
fastsatte frist for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.
3. Hvis producenten eller importøren ikke 
har givet agenturet eller downstream-
brugerne meddelelse om sin hensigt om 
ikke at registrere stoffet, er han forpligtet til 
at indgive anmodning om registrering af 
stoffet.

Or. it

Begrundelse

Downstream-brugerne frygter, at et endog stort antal stoffer måske ikke vil blive registreret af 
finansielle årsager, hvilket vil få negative følger for deres økonomiske virksomhed. Det er 
ikke muligt for dem at forberede sig tilstrækkeligt på et sådant scenario, fordi de måske først 
vil få kendskab til manglende registrering, efter at registreringsfristen er udløbet. En 
bestemmelse, der forpligter producenter og importører til at indgive forhåndsmeddelelse om 
deres hensigt om ikke at registrere et stof, ville give downstream-brugerne mulighed for at 
forhandle med producenterne eller importørerne. Downstream-brugerne ville måske være 
villige til at betale en højere pris for ikke at skulle betale endnu højere 
omformuleringsudgifter for på denne måde at undgå, at stoffet trækkes tilbage. 

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

Ændringsforslag 589
Artikel 21 a (ny)

Artikel 21a
Bestemmelser for registrering af 

indfasningsstoffer i mængder på mellem 1 
og 1000 tons

1. Senest 5 år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning forelægger registranterne de i 
bilag VI (informationssæt) krævede 
oplysninger for så vidt angår stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
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mellem 10 og 1000 tons. 
2. Senest 5 år efter ikrafttrædelsen af denne 
forordning opstiller registranterne på 
grundlag af foreliggende oplysninger en 
prioriteret liste over de stoffer, der 
fremstilles eller importeres i mængder på 
mellem 1 og 10 tons. Registranterne 
forelægger agenturet den prioriterede liste 
og alle andre foreliggende oplysninger, som 
registranten måtte anse for relevante for 
prioriteringen.  
3. Registranter, der ikke forelægger de i stk. 
1 og 2 krævede oplysninger, kan ikke 
benytte sig af artikel 21. 
4. Senest en måned efter offentliggørelsen 
opdaterer agenturet listen på grundlag af 
artikel 26, stk. 2, litra b), med angivelse af 
de nærmeste registreringstidspunkter  for 
de resterende stoffer.

Or. it

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 590
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 
11, fremsendes de yderligere oplysninger, 
der er påkrævet for denne højere grænse-
værdi samt alle de lavere grænseværdier i 
henhold til artikel 9 og 11, medmindre 
sådanne oplysninger allerede er indsendt i 
overensstemmelse med disse artikler.

udgår

Or. de

Begrundelse

Omstilling til den risikobestemte model. Jf. ændringsforslag X til artikel 11. 
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 591
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 11, 
fremsendes de yderligere oplysninger, der er 
påkrævet for denne højere grænseværdi samt 
alle de lavere grænseværdier i henhold til 
artikel 9 og 11, medmindre sådanne 
oplysninger allerede er indsendt i 
overensstemmelse med disse artikler.

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 11, 
dog senest syv år efter forordningens 
ikrafttræden, fremsendes de yderligere 
oplysninger, der er påkrævet for denne 
højere grænseværdi samt alle de lavere 
grænseværdier i henhold til artikel 9 og 11, 
medmindre sådanne oplysninger allerede er 
indsendt i overensstemmelse med disse 
artikler.

Or. de

Begrundelse

I mange henseender er datakravene i det eksisterende system for nye stoffer højere end under 
Reach. Ganske vist vil der under Reach også være nogle nye parametre, der skal undersøges, 
som f.eks. PBT, vPvB og endokrine egneskaber. For ikke-indfasningsstoffer bør der derfor 
kræves data om disse nye egenskaber efter et passende tidsrum efter Reach-forordningens 
ikrafttræden og ikke først, når den næste tonnagegrænseværdi er nået.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 592
Artikel 22, stk. 2

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 11, 
fremsendes de yderligere oplysninger, der er 
påkrævet for denne højere grænseværdi samt 
alle de lavere grænseværdier i henhold til 
artikel 9 og 11, medmindre sådanne 
oplysninger allerede er indsendt i 
overensstemmelse med disse artikler.

2. Hvis mængden af et anmeldt stof, der 
fremstilles eller importeres, pr. producent 
eller importør, når den efterfølgende 
tonnagegrænseværdi i henhold til artikel 11, 
eller der sker ændringer med hensyn til 
risikokategori som følge af nye oplysninger,
fremsendes de yderligere oplysninger, der er 
påkrævet for denne højere grænseværdi samt 
alle de lavere grænseværdier i henhold til 
artikel 9 og 11, medmindre sådanne 
oplysninger allerede er indsendt i 
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overensstemmelse med disse artikler.

Or. nl

Begrundelse

Både når den følgende tonnagegrænseværdi nås, og når der som følge af nye oplysninger sker 
ændringer med hensyn til risikokategori, skal producenten eller importøren meddele de 
supplerende oplysninger (prioriteret pakke Blokland).

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 593
Artikel 22 a (ny)

Artikel 22a
Eksisterende stoffer

En vurdering der udføres efter forordning 
(EØF) 793/93 eller en tilsvarende 
internationalt anerkendt ordning, før 
denne forordning træder i kraft, anses for 
en registrering for så vidt angår dette 
afsnit, og agenturet tildeler et 
registreringsnummer inden et år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Stoffer som allerede er blevet inspiceret efter den nuværende forordning om eksisterende 
stoffer bør ikke kræves registreret, da de allerede har været igennem håndfast vurdering i 
henhold til den nuværende lovgivning. Gen-registrering vil forsinke agenturets arbejde ved at 
overbebyrde systemet med allerede vurderede stoffer. Derudover bør også stoffer der er 
vurderet efter OECD's ordning for eksisterende kemikalier fritages for registrering.


