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Ændringsforslag af Philippe Busquin + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan 
Jørgensen + Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 51
BETRAGTNING 1

(1) Denne forordning bør sikre såvel et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
og miljøet som den frie bevægelighed på 
det indre marked for stoffer som sådan, i 
kemiske produkter og i artikler og samtidig 
styrke konkurrenceevne og innovation.

(1) Denne forordning bør sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
og miljøet, den frie bevægelighed på det 
indre marked for stoffer som sådan, i 
kemiske produkter og i artikler, øget 
gennemsigtighed og fremme af forsøg 
uden dyr, og samtidig styrke 
konkurrenceevne og innovation.

Or. en
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Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 1, der blev vedtaget ved førstebehandlingen.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 1, stk. 1. Disse to mål med 
forordningen, som optræder i Kommissionens begrundelse, er blevet slettet af Rådet, men bør 
genindsættes i lyset af vigtigheden af såvel gennemsigtighed som fremme af forsøg uden dyr i 
denne forordning for alle interessenter og europæiske borgere. (Busquin + Jørgensen + 
Oomen-Ruijten)

Rådet har tilføjet denne betragtning for at angive formålene med Reach, men har glemt 
målsætningerne om gennemsigtighed og fremme af forsøg uden dyr, som var anført i 
begrundelsen til Kommissionens forslag. (Lucas, Schlyter og Breyer)

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Chris Davies + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Ændringsforslag 52
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Reach-forordningen bør udformes og 
anvendes med henblik på at undgå at 
forringe det europæiske erhvervslivs 
konkurrenceevne og skade handelen med
tredjelande. Der må ved denne forordning 
ikke stilles krav til EU's handelspartnere, 
som ikke er forenelige med de principper 
for fri handel, der er gældende i henhold 
til WTO-bestemmelserne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag blev vedtaget ved førstebehandlingen og har til formål at fremme 
europæisk industris konkurrenceevne. (Davies)

Formålet er at sikre de europæiske virksomheders konkurrenceevne over for importen fra 
tredjelande. Genfremsættelse af ændringsforslag 416 fra førstebehandlingen. (Foglietta og 
Poli Bortone)

Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies

Ændringsforslag 53
BETRAGTNING 7
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(7) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers sundhed, navnlig arbejdstagernes 
sundhed, og af miljøet, er det nødvendigt at 
sikre, at fremstillingen af stoffer i 
Fællesskabet er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, også når disse stoffer 
eksporteres.

(7) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers sundhed, navnlig arbejdstagernes 
og den sårbare befolknings sundhed, og af 
miljøet, er det nødvendigt at sikre, at alle
stoffer, der fremstilles eller markedsføres i 
Fællesskabet, er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, også når disse stoffer 
eksporteres.

Or. en

Begrundelse

Normerne for beskyttelsen af menneskers sundhed skal omfatte både de mest udsatte 
(arbejdstagere) og de mest sårbare. Genfremsættelse af Parlamentets oprindelige 
ændringsforslag 6. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 54
BETRAGTNING 7

(7) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
menneskers sundhed, navnlig arbejdstagernes 
sundhed, og af miljøet, er det nødvendigt at 
sikre, at fremstillingen af stoffer i 
Fællesskabet er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, også når disse stoffer 
eksporteres. 

(7) For at bevare det indre markeds integritet 
og sikre et højt niveau for beskyttelsen af 
miljøet og menneskers sundhed, navnlig 
arbejdstagernes og den sårbare befolknings
sundhed, er det nødvendigt at sikre, at 
fremstillingen af alle stoffer i Fællesskabet er 
i overensstemmelse med fællesskabsretten, 
også når disse stoffer eksporteres.

Or. en

(Ændring 6 – førstebehandling)

Begrundelse

Normerne for beskyttelsen af menneskers sundhed skal omfatte de dele af befolkningen, der er 
særligt sårbare over for kemiske stoffer.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 55
BETRAGTNING 7



AM\629993DA.doc PE 378.589v01-00 4/116 AM\

DA

(7) For at bevare det indre markeds 
integritet og sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af menneskers sundhed, 
navnlig arbejdstagernes sundhed, og af 
miljøet, er det nødvendigt at sikre, at 
fremstillingen af stoffer i Fællesskabet er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten, 
også når disse stoffer eksporteres.

(7) For at bevare det indre markeds 
integritet og sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af miljøet og menneskers 
sundhed, navnlig arbejdstagernes og 
sårbare befolkningsgruppers sundhed, er 
det nødvendigt at sikre, at fremstillingen af 
stoffer, samt markedsførte stoffer, i 
Fællesskabet er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, også når disse stoffer 
eksporteres.

Or. en

Begrundelse

Normerne for beskyttelsen af menneskers sundhed skal omfatte både de mest udsatte 
(arbejdstagere) og de mest sårbare. Genfremsættelse af EP's ændringsforslag 6.

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

Ændringsforslag 56
BETRAGTNING 9

(9) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet, dvs. Rådets direktiv 
67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer, Rådets direktiv 
76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om begrænsning af 
markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater og Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om 
vurdering af og kontrol med risikoen ved 
eksisterende stoffer, har vist, at der er en 
række problemer med hensyn til, hvordan 

(9) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet, dvs. Rådets direktiv 
67/548/EØF af 27. juni 1967 om 
tilnærmelse af lovgivning om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige stoffer, Rådets direktiv 
76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om begrænsning af 
markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater, Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater og Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om 
vurdering af og kontrol med risikoen ved 
eksisterende stoffer, har vist, at der er en 
række problemer med hensyn til, hvordan 
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Fællesskabets lovgivning om kemikalier 
fungerer, som har ført til forskelligheder i 
love, bekendtgørelser og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne, der 
direkte påvirker det indre marked på dette 
område, og at der bør gøres mere for at 
beskytte folkesundheden og miljøet i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet.

Fællesskabets lovgivning om kemikalier 
fungerer, som har ført til forskelligheder i 
love, bekendtgørelser og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne, der 
direkte påvirker det indre marked på dette 
område, og at det ikke er lykkedes at 
beskytte folkesundheden og miljøet i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet. 

Or. en

(Ændring 7 – førstebehandling)

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 57
BETRAGTNING 11

(11) For at sikre den praktiske 
gennemførelse og for at opretholde 
incitamenterne til genanvendelse og 
nyttiggørelse af affald bør affald ikke 
betragtes som stoffer, kemiske produkter 
eller artikler i henhold til denne forordning.

(11) For at sikre den praktiske 
gennemførelse og for at opretholde 
incitamenterne til genanvendelse og 
nyttiggørelse af affald bør affald og 
sekundære råvarer ikke betragtes som 
stoffer, kemiske produkter eller artikler i 
henhold til denne forordning.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ændring 424 fra førstebehandlingen kombineret med den 
fælles holdnings betragtning 11. Hermed skal der dels tages hensyn til den aktuelle diskussion 
på affaldsområdet vedrørende sekundære råvarer, dels tilskyndes til genanvendelse af affald 
ud fra ønsket om en bæredygtig udvikling.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Ria Oomen-
Ruijten

Ændringsforslag 58
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Af hensyn til ressourceeffektiviteten 
og bæredygtigheden bør sekundære 
råmaterialer hidrørende fra 
genanvendelse af produktions- og 
forarbejdningsaffald samt affald fra 
udtjente produkter være undtaget. 
Skabelse af værdier ("valorisation") 
materialer, der anvendes som sekundære 
råmaterialer, bidrager til opfyldelsen af 
EU's målsætning om bæredygtig 
udvikling, og denne forordning må ikke 
indføre krav, som mindsker 
incitamenterne til en sådan 
genanvendelse og nyttiggørelse.

Or. en

Begrundelse

Lader man sekundære råmaterialer være omfattet Reach, kan det i alvorlig grad forringe
mulighederne for genanvendelse og nyttiggørelse og dermed øge behovet for ikke-vedvarende 
ressourcer. Det bør præciseres, at Reach på ingen måde står i modsætning til genanvendelse 
og ressourceeffektivitet. (Grossetête, Laperrouze & Prodi)

Ændringsforslag 424 fra førstebehandlingen. Lader man sekundære råmaterialer være 
omfattet Reach-ordningen, kan det i alvorlig grad forringe muligheden for at skabe lukkede 
materialekredsløb, hvilket uvægerligt vil øge behovet for primære ressourcer. Det må sikres, 
at Reach på ingen måde står i vejen for genanvendelse og ressourceeffektivitet (Oomen-
Ruijten)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 59
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Af praktiske grunde skal affald og 
materialer, der anvendes som sekundære 
råvarer eller som energikilder, være 
undtaget. Skabelse af værdier 
("valorisation") fra affald og materialer, 
der anvendes som sekundære 
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råmaterialer eller energikilder, i 
forbindelse med nyttiggørelsesoperationer 
bidrager til opfyldelsen af EU's 
målsætning om bæredygtig udvikling, og 
denne forordning må ikke indføre krav, 
som mindsker incitamenterne til en sådan 
genanvendelse og nyttiggørelse.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændring 424 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 60
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Målet med det nye system, der vil 
blive skabt med denne forordning, er at 
tage de farligste stoffer op til behandling 
som et prioriteret spørgsmål. Fare- og 
risikovurderingen må også tage hensyn til 
stoffernes virkning på sårbare 
befolkningsgrupper.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte de kommende generationer må normerne for beskyttelse af menneskers 
sundhed omfatte dem, der er mest sårbare over for menneskeskabte kemikaliers 
sundhedsvirkninger. Genfremsættelse af EP-ændringsforslag 9.

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

Ændringsforslag 61
BETRAGTNING 11 A (ny)

 (11a) Målet med det nye system, der vil 
blive skabt med denne forordning, er at 
tage de farligste stoffer op til behandling 
som et prioriteret spørgsmål. Fare- og 
risikovurderingen må også tage hensyn til 
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stoffernes virkning på fostres udvikling og 
kvinders og børns sundhed.

Or. en

(Ændring 9 – førstebehandling)

Begrundelse

For at beskytte de kommende generationer må normerne for beskyttelse af menneskers 
sundhed omfatte dem, der er mest sårbare over for menneskeskabte kemikaliers 
sundhedsvirkninger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 62
BETRAGTNING 12

(12) Et vigtigt mål for det nye system, der 
indføres med denne forordning, er at 
tilskynde til og i visse tilfælde sikre, at 
problematiske stoffer efterhånden erstattes 
med mindre farlige stoffer eller 
teknologier, når der findes egnede 
økonomisk og teknisk levedygtige 
alternativer. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af direktiver om arbejdstager-
og miljøbeskyttelse, navnlig ikke Europa-
Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende eller mutagene stoffer 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) og 
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), ifølge hvilket arbejdsgiverne 
skal fjerne skadelige stoffer, når dette er 
teknisk muligt, eller erstatte farlige stoffer 
med mindre farlige stoffer.

(12) Et vigtigt mål med det nye system, der 
vil blive skabt med denne forordning, er at 
sikre, at farlige stoffer erstattes med 
mindre farlige stoffer eller teknologier, når 
der findes egnede økonomisk og teknisk 
levedygtige alternativer. Denne forordning 
berører ikke anvendelsen af direktiver om 
arbejdstager- og miljøbeskyttelse, navnlig 
ikke Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende eller mutagene stoffer 
(sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) og 
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), ifølge hvilket arbejdsgiverne 
skal fjerne skadelige stoffer, når dette er 
teknisk muligt, eller erstatte farlige stoffer 
med mindre farlige stoffer.

Or. en
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(Ændring 8 – førstebehandling)

Begrundelse

Substitutionsprincippet burde være et vigtigt element i Reach.

Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies

Ændringsforslag 63
BETRAGTNING 12 A (ny)

(12a) Målet med det nye system, der vil 
blive skabt med denne forordning, er at 
tage de farligste stoffer op til behandling 
som et prioriteret spørgsmål. Fare- og 
risikovurderingen må også tage hensyn til 
stoffernes virkning på sårbare 
befolkningsgrupper.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte de kommende generationer må normerne for beskyttelse af menneskers 
sundhed omfatte de mest sårbare. Genfremsættelse af EP-ændringsforslag 9.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 64
BETRAGTNING 18

(18) Godkendelsesbestemmelserne skal 
sikre, at det indre marked fungerer efter 
hensigten, samtidig med at det sikres, at 
risici i forbindelse med særligt 
problematiske stoffer kontrolleres korrekt.
Kommissionen bør kun godkende
markedsføring og anvendelse af sådanne
stoffer, hvis risiciene i forbindelse med 
deres anvendelse er tilstrækkeligt 
kontrolleret, hvor dette er muligt, eller 
hvis anvendelsen kan begrundes ud fra 
socioøkonomiske hensyn, og der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternativer.

(18) I henhold til 
godkendelsesbestemmelserne giver
Kommissionen tidsbegrænsede 
godkendelser til markedsføring og 
anvendelse af meget problematiske stoffer, 
hvis der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, hvis anvendelsen 
af disse stoffer kan begrundes ud fra 
socioøkonomiske hensyn, og hvis risiciene 
i forbindelse med deres anvendelse er 
tilstrækkeligt kontrolleret.
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Or. en

(Ændring 15 – førstebehandling)

Begrundelse

Det er vigtigt, at substitutionsprincippet kædes sammen med godkendelserne.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 65
BETRAGTNING 18

(18) Godkendelsesbestemmelserne skal 
sikre, at det indre marked fungerer efter 
hensigten, samtidig med at det sikres, at 
risici i forbindelse med særligt 
problematiske stoffer kontrolleres korrekt. 
Kommissionen bør kun godkende 
markedsføring og anvendelse af sådanne 
stoffer, hvis risiciene i forbindelse med 
deres anvendelse er tilstrækkeligt 
kontrolleret, hvor dette er muligt, eller hvis 
anvendelsen kan begrundes ud fra 
socioøkonomiske hensyn, og der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternativer.

(18) Godkendelsesbestemmelserne skal 
sikre, at det indre marked fungerer efter 
hensigten. Kommissionen bør kun 
godkende markedsføring og anvendelse af 
sådanne stoffer, hvis risiciene i forbindelse 
med deres anvendelse er tilstrækkeligt 
kontrolleret, hvor dette er muligt, og hvis 
anvendelsen kan begrundes ud fra 
socioøkonomiske hensyn, og der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternativer.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring præciseres det, at godkendelsens utimative formål er substitution af 
farlige kemikalier. Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 52. Genfremsættelse af 
EP-ændringsforslag 15.

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

Ændringsforslag 66
BETRAGTNING 31

(31) Medlemsstaterne, agenturet og alle 
berørte parter bør tage fuldt hensyn til 
resultaterne af REACH-
gennemførelsesprojekterne, navnlig med 

(31) Medlemsstaterne, agenturet og alle 
berørte parter bør tage fuldt hensyn til 
resultaterne af REACH-
gennemførelsesprojekterne, navnlig med 
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hensyn til registrering af stoffer, der 
forekommer i naturen.

hensyn til registrering af stoffer, der 
forekommer i naturen, fordi den 
komplekse og variable sammensætning af 
stoffer, der forekommer i naturen, kan 
gøre det nødvendigt at tilpasse 
informationskravene.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c)

Begrundelse

Det bør præciseres, at naturligt forekommende stoffers særlige karakter kan gøre det 
nødvendigt at tilpasse informationskravene.

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle + Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, Adriana 

Poli Bortone + Chris Davies + Lena Ek

Ændringsforslag 67
BETRAGTNING 35 A (ny)

(35a) På baggrund af små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) særlige 
situation bør medlemsstaterne vedtage 
særlige støtteforanstaltninger for at give 
disse virksomheder en særlig bistand med 
gennemførelsenaf de forsøg, der er 
nødvendige for indsamlingen af de i 
denne forordning krævede oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage hensyn til SMV'ers særlige behov ved at give dem en særlig bistand. 
(Wijkman m.fl. + Oomen-Ruijten)

Svarer til ændringsforslag 21, der vedtoges ved førstebehandlingen. (Oomen-Ruijten)

Det er vigtigt, at først og fremmest SMV'erne sikres en passende bistand med henblik på at 
lette anvendelsen af denne forordning. EP-ændringsforslag 363 fra førstebehandlingen. 
(Foglietta & Poli Bortone)

Vedtaget ændringsforslag fra førstebehandlingen. (Davies)
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SMV'er kræver en særlig bistand. Identisk med ændringsforslag 363 fra førstebehandling. 
(Ek)

Ændringsforslag af Lena Ek + Chris Davies + Ria Oomen-Ruijten + Alessandro Foglietta, 
Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 68
BETRAGTNING 35 B (ny)

For at hjælpe virksomhederne og navnlig 
SMV'erne med at opfylde kravene i denne 
forordning bør medlemsstaterne i 
samarbejde med Kommissionen etablere 
et udstrakt støttenetværk.

Or. en

Begrundelse

SMV'er kræver en særlig bistand. Identisk med ændringsforslag 22 fra førstebehandling. (Ek)

Vedtaget ændringsforslag fra førstebehandlingen. (Davies)

Svarer til ændringsforslag 22 fra førstebehandlingen. Kræver ingen nærmere forklaring. 
(Oomen-Ruijten)

Genfremsættelse af EP-ændringsforslag 22 fra førstebehandlingen med henblik på at bistå 
SMV'erne med deres opgaver i forbindelse med anvendelsen af denne forordning. (Foglietta 
& Poli Bortone)

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Caroline Lucas, 
Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 69
BETRAGTNING 43 A (ny)

(43a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
industrien afsætte flere ressourcer til 
udvikling, validering og accept af forsøg 
uden dyr. En del af de gebyrer, der 
indbetales til agenturet, bør afsættes til 
dette formål.
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Or. en

Begrundelse

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods that can be used to meet the information requirements of this 
Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. To 
promote non-animal testing to meet the information requirements of this Regulation, it is 
necessary to make available more resources for the development, validation and acceptance 
of non-animal test methods. (Lucas & others)

Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto attraverso 
la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce l'emendamento 25 della 
prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 71
BETRAGTNING 46 A (ny)

(46a) Hvis ejeren af en undersøgelse, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr, eller en 
anden undersøgelse, der kan forhindre 
dyreforsøg, undlader at give agenturet 
og/eller andre potentielle registranter 
adgang til undersøgelsen, bør han ikke 
have mulighed for at registrere det 
pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Ændring 28 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 72
BETRAGTNING 50 A (ny)

(50a) Undlader en potentiel registrant 
og/eller deltager i et SIEF-forum 
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(Substance Information Exchange 
Forum) at betale sin andel af 
omkostningerne ved en undersøgelse, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr, eller en 
anden undersøgelse, som kan forhindre 
dyreforsøg, bør vedkommende ikke have 
mulighed for at registrere sit stof.

Or. en

Begrundelse

Ændring 27 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Chris Davies + Amalia Sartori

Ændringsforslag 73
BETRAGTNING 51 A (ny)

Hvis en producent af et stof eller en 
importør af et stof, enten alene eller i et 
kemisk produkt, ikke agter at indsende en 
registrering for dette stof, skal han 
underrette agenturet og sine downstream-
brugere herom.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag 34 vedtaget ved førstebehandlingen. Det er vigtigt, at downstram-brugere 
informeres om, at et stof ikke vil blive registreret og dermed vil blive trukket tilbage fra 
markedet. (Davies)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + Marie-Noëlle 
Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 74
BETRAGTNING 51 A (ny)

(51a) Risikokommunikation er et 
uundværligt led i bestræbelserne på at 
oplyse og rådgive om, hvordan man kan 
håndtere potentielle risici og således 
anvende et stof eller kemisk produkt 
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sikkert og effektivt. Risikokommunikation 
forudsætter, at producenten har forståelse 
for brugernes informationsbehov, og at 
den relevante information, rådgivning og 
assistance derefter stilles til rådighed for 
at fremme en sikker anvendelse af et stof 
eller kemisk produkt hos slutbrugeren. 
Udviklingen af et relevant risikobaseret 
kommunikationssystem, herunder adgang 
til supplerende oplysninger f.eks. ved 
hjælp af websteder og 
oplysningskampagner, bør videreføres for 
at tilgodese forbrugernes ret til at blive 
informeret om de stoffer og kemiske 
produkter, de anvender. Dette vil 
yderligere fremme en sikker anvendelse 
af, og tilliden til, stoffer og kemiske 
produkter. Et sådant system vil være til 
gavn for forbrugerorganisationerne, fordi 
der opstilles en ramme, som via Reach 
tager højde for det, der virkelig ligger 
forbrugerne på sinde, og for industrien, 
fordi systemet virker fremmende på 
forbrugernes tillid til anvendelsen af 
stoffer og produkter, der indeholder 
kemikalier.

Or. en

Begrundelse

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide consumers 
with the necessary information and advice to enable them to manage their risk safely and 
effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et cohérent 
reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et conseils nécessaires 
pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace les risques liées à une 
substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann & 
Ferreira)

Ændringsforslag af Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
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Westlund + Lena Ek + Urszula Krupa

Ændringsforslag 75
BETRAGTNING 54

(54) Kravene til downstream-brugernes 
udførelse af 
kemikaliesikkerhedsvurderinger bør også 
beskrives udførligt for at sætte dem i stand 
til at opfylde deres forpligtelser. Disse krav 
bør kun finde anvendelse, når den 
samlede mængde er over 1 ton kemiske 
stoffer eller produkter. I alle tilfælde bør 
downstream-brugere imidlertid overveje 
anvendelsen samt identificere og anvende 
passende risikohåndteringsforanstaltninger. 
Downstream-brugerne bør meddele 
agenturet visse grundlæggende 
oplysninger om anvendelse.

(54) Kravene til downstream-brugernes 
udførelse af 
kemikaliesikkerhedsvurderinger bør også 
beskrives udførligt for at sætte dem i stand 
til at opfylde deres forpligtelser. I alle 
tilfælde bør downstream-brugere imidlertid 
overveje anvendelsen samt identificere og 
anvende passende 
risikohåndteringsforanstaltninger. 
Downstream-brugerne skal give 
meddelelse om de risici, der er omhandlet 
i den kemiske sikkerhedsvurdering, på 
den mest effektive og relevante måde i 
forhold til brugeren af stoffet eller det 
kemiske produkt på et givet sted i 
forsyningskæden/livscyklussen og rådgive 
forbrugerne om sikker anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring sikres en hurtig og effektiv informationsstrøm i forsyningskæden og en 
sikker håndtering af artiklerne for forbrugere og brugere, heriblandt dem, der anvender 
stoffer på arbejdspladsen. Den relevante del af EP's ændringsforslag 33 genfremsættes.

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

Ændringsforslag 76
BETRAGTNING 54

(54) Kravene til downstream-brugernes 
udførelse af 
kemikaliesikkerhedsvurderinger bør også 
beskrives udførligt for at sætte dem i stand 
til at opfylde deres forpligtelser. Disse krav 
bør kun finde anvendelse, når den 
samlede mængde er over 1 ton kemiske 
stoffer eller produkter. I alle tilfælde bør 
downstream-brugere imidlertid overveje 
anvendelsen samt identificere og anvende 
passende risikohåndteringsforanstaltninger. 

(54) Kravene til downstream-brugerne i 
forbindelse med udførelse af kemiske 
sikkerhedsvurderinger bør også beskrives 
udførligt, for at sætte dem i stand til at 
opfylde deres forpligtelser. I alle tilfælde 
bør downstream-brugere overveje 
anvendelsen samt identificere og anvende 
passende risikohåndteringsforanstaltninger. 
Downstream-brugerne bør give 
meddelelse om de risici, der er omhandlet 
i den kemiske sikkerhedsvurdering, på 
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Downstream-brugerne bør meddele 
agenturet visse grundlæggende oplysninger 
om anvendelse.

den mest effektive og relevante måde i 
forhold til brugeren af stoffet eller det 
kemiske produkt på et givet sted i 
forsyningskæden/livscyklussen og rådgive 
forbrugerne om sikker anvendelse. 
Downstream-brugerne bør meddele 
agenturet visse grundlæggende oplysninger 
om anvendelse.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c, samt ændringsforslag 
33 fra førstebehandlingen)

(Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 36, stk. 4, litra c)

Begrundelse

En tærskelværdi for downstream-brugernes kemikaliesikkerhedsvurdering vil give 
producenterne et uheldigt incitament til at udelade anvendelser under 1 ton fra deres 
kemikaliesikkerhedsvurderinger, fordi dette ikke ville indebære forpligtelser for downstream-
brugerne. Der ville hermed være skabt et alvorligt smuthul for så vidt angår 
sikkerhedsinformation ved "små" anvendelser. 

Ændringsforslaget afspejler endvidere downstream-brugerne spligt til at informere såvel 
forsyningskæden som forbrugerne..

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Dan Jørgensen

Ændringsforslag 77
BETRAGTNING 58 A (ny)

(58a) For at undgå dyreforsøg og spare 
omkostninger bør Det Europæiske Center 
for Validering af Alternative Metoder 
(ECVAM) høres om forslag til forsøg, der 
omfatter forsøg med hvirveldyr.

Or. en

(Ændring 37 – førstebehandling)

Begrundelse

ECVAM er den førende institution i EU med hensyn til alternative forsøgsmetoder. Da der 
hele tiden udvikles nye forsøgsmetoder, bør eCVAM høres om forslag omfattende dyreforsøg 
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med henblik på at sikre, at den nyeste viden på området udnyttes. (Lucas m.fl.)

På baggrund af den igangværende udvikling inden for alternative forsøgsmetoder bør 
agenturet høre eksperter, der ligger inde med den nyeste viden, erfaring og information om 
alternative forsøg. Ændringsforslag 37 fra førstebehandlingen. (Brepoels & Wijkman + 
Jørgensen)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 78
BETRAGTNING 63

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
herunder også af relevante 
befolkningsgrupper og eventuelt visse
sårbare befolkningsgrupper, og af miljøet 
bør stoffer med særligt problematiske 
egenskaber i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet behandles med en 
særlig forsigtighed. Der bør gives 
godkendelse, når fysiske eller juridiske 
personer, der ansøger om godkendelse, 
over for den godkendende myndighed 
godtgør, at risiciene for menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af stofferne er tilstrækkeligt 
kontrolleret. Der kan eventuelt også gives 
godkendelse til anvendelse, hvis det kan 
påvises, at de socioøkonomiske fordele 
ved brugen af stoffet mere end opvejer 
risiciene i den forbindelse, og at der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternative stoffer eller 
teknologier. Under hensyntagen til at det 
indre marked fungerer efter hensigten, er 
det hensigtsmæssigt, at Kommissionen er 
den godkendende myndighed.

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
navnlig for sårbare befolkningsgrupper, og 
af miljøet bør stoffer med særligt 
problematiske egenskaber behandles i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet og bør kun 
godkendes, hvis de virksomheder, som 
anvender dem, over for den godkendende 
myndighed godtgør, at der ikke findes 
passende alternative stoffer eller 
teknologier, at de samfundsmæssige 
fordele ved brugen af stoffet mere end 
opvejer risiciene i den forbindelse, samt at 
risiciene er tilstrækkeligt kontrolleret. 
Den godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure 
baseret på ansøgninger fra 
virksomhederne kontrollere, at disse krav 
er opfyldt. Da godkendelser skal sikre en 
høj grad af beskyttelse i hele det indre 
marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den godkendende 
myndighed.

Or. en

(Ændring 41 – førstebehandling)

Begrundelse

Stærkt problematiske stoffer skal så vidt muligt erstattes med andre, mere sikre alternativer, 
og hvis de anvendes, skal de samfundsøkonomiske fordele tages med i betragtning, og 
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risiciene skal være "tilstrækkeligt kontrolleret".

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

Ændringsforslag af Chris Davies + Lena Ek

Ændringsforslag 79
BETRAGTNING 63

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
herunder også af relevante 
befolkningsgrupper og eventuelt visse 
sårbare befolkningsgrupper, og af miljøet 
bør stoffer med særligt problematiske 
egenskaber i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet behandles med en 
særlig forsigtighed. Der bør gives 
godkendelse, når fysiske eller juridiske 
personer, der ansøger om godkendelse, 
over for den godkendende myndighed 
godtgør, at risiciene for menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af stofferne er tilstrækkeligt 
kontrolleret. Der kan eventuelt også gives 
godkendelse til anvendelse, hvis det kan 
påvises, at de socioøkonomiske fordele 
ved brugen af stoffet mere end opvejer 
risiciene i den forbindelse, og at der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternative stoffer eller 
teknologier. Under hensyntagen til at det 
indre marked fungerer efter hensigten, er 
det hensigtsmæssigt, at Kommissionen er 
den godkendende myndighed.

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
herunder også af relevante 
befolkningsgrupper og eventuelt visse 
sårbare befolkningsgrupper, og af miljøet 
bør stoffer med særligt problematiske 
egenskaber i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet behandles med en 
særlig forsigtighed. Der bør gives 
godkendelse, når fysiske eller juridiske 
personer, der ansøger om godkendelse, 
over for den godkendende myndighed 
godtgør, at der ikke findes passende 
alternative stoffer eller teknologier, at de 
samfundsmæssig fordele ved brugen af 
stoffet mere end opvejer risiciene i den 
forbindelse, og at risiciene er 
tilstrækkeligt kontrolleret. Under 
hensyntagen til at det indre marked 
fungerer efter hensigten, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
godkendende myndighed.

Or. en

Begrundelse

Proaktive virksomheder, som investerer i mere sikre løsninger, er på nuværende tidspunkt 
ugunstigt stillet på markedet. Det bør altid først undersøges, om der findes egnede 
alternativer, som er mere sikre, med henblik på at forbedre konkurrenceevnen, innovationen 
og subsitutionen af farlige stoffer. Den relevante del af EP's ændringsforslag 41 
genfremsættes.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies

Ændringsforslag 80
BETRAGTNING 63

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
herunder også af relevante 
befolkningsgrupper og eventuelt visse 
sårbare befolkningsgrupper, og af miljøet 
bør stoffer med særligt problematiske 
egenskaber i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet behandles med en 
særlig forsigtighed. Der bør gives 
godkendelse, når fysiske eller juridiske 
personer, der ansøger om godkendelse,
over for den godkendende myndighed 
godtgør, at risiciene for menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af stofferne er tilstrækkeligt 
kontrolleret. Der kan eventuelt også gives 
godkendelse til anvendelse, hvis det kan 
påvises, at de socioøkonomiske fordele 
ved brugen af stoffet mere end opvejer 
risiciene i den forbindelse, og at der ikke 
findes passende økonomisk og teknisk 
levedygtige alternative stoffer eller 
teknologier. Under hensyntagen til at det 
indre marked fungerer efter hensigten, er 
det hensigtsmæssigt, at Kommissionen er 
den godkendende myndighed. 

(63) For at sikre en tilstrækkelig høj grad 
af beskyttelse af menneskers sundhed, 
navnlig for sårbare befolkningsgrupper, og 
af miljøet bør stoffer med særligt 
problematiske egenskaber behandles i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet og bør kun 
godkendes, hvis de virksomheder, som 
anvender dem, over for den godkendende 
myndighed godtgør, at der ikke findes 
passende alternative stoffer eller 
teknologier, at de samfundsmæssige 
fordele ved brugen af stoffet mere end 
opvejer risiciene i den forbindelse, samt at 
risiciene er tilstrækkeligt kontrolleret.
Under hensyntagen til at det indre marked 
fungerer efter hensigten, er det 
hensigtsmæssigt, at Kommissionen er den 
godkendende myndighed. Den 
godkendende myndighed bør derefter 
gennem en godkendelsesprocedure 
baseret på ansøgninger fra 
virksomhederne kontrollere, at disse krav 
er opfyldt. Da godkendelser skal sikre en 
høj grad af beskyttelse i hele det indre 
marked, er det hensigtsmæssigt, at 
Kommissionen er den godkendende 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed skal beskyttelsen 
lægges på det niveau, der er tilstrækkeligt for sårbare befolkningsgrupper. Rådets udgave er 
klart svagere end dette ændringsforslag, der er en genfremsættelse af det oprindelige EP-
ændringsforslag 41.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies

Ændringsforslag 81
BETRAGTNING 64

(64) Der kan udvikles metoder til 
fastlæggelse af tærskler for 
kræftfremkaldende og mutagene stoffer 
under hensyntagen til resultaterne af 
REACH-gennemførelsesprojekterne. Det 
relevante bilag kan ændres på grundlag 
af disse metoder, således at der, når det er 
hensigtsmæssigt, kan anvendes tærskler i 
forbindelse med godkendelse af 
anvendelsen af kræftfremkaldende og 
mutagene stoffer. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be used 
for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree upon adequate 
control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold levels for continued use 
of substances that can lead to cancer and change the DNA. (Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable death 
limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change to the definition 
of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high concern to claim ‘adequate 
control’, thereby fundamentally undermining REACH and the European Parliament’s view.  
(Davies)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Marie-Noëlle Lienemann, Anne 
Ferreira

Ændringsforslag 82
BETRAGTNING 85

(85) Agenturets struktur bør være egnet til 
de arbejdsopgaver, som det skal udføre. 
Erfaringer med lignende 
fællesskabsagenturer giver nogle 
retningslinjer i denne henseende, men 

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

strukturen bør tilpasses for at opfylde de 
specifikke behov i forbindelse med denne 
forordning. I denne henseende bør man 
internt i agenturet oprette et videnscenter 
med speciale i at udbrede kendskabet til 
de risici og farer, der er forbundet med 
visse stoffer og kemiske produkter.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 45 fra førstebehandlingen. (Oomen-Ruijten og Prodi)

Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 84. Genfremsættelse af 
ændringsforslag 45 fra Parlamentets førstebehandling. (Lienemann og Ferreira)

Ændringsforslag af Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Ændringsforslag 83
BETRAGTNING 88 A (ny)

(88a) I overensstemmelse med målet om 
at fremme forsøg uden dyr bør en del af 
gebyret afsættes til at udvikle 
forsøgsmetoder uden dyr.

Or. en

Begrundelse

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it is 
necessary to make available more resources through the Agency for the development of non-
animal test methods that can be used to meet the information requirements of this Regulation, 
also in view of the current lack of resources, the fact that companies have much to gain from 
alternative methods in terms of costs and accuracy, and that much research still needs to be 
done that companies are unable or unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels 
& Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of non-animal 
testing methods has been often delayed by the refusal of companies to contribute towards the 
costs, even though the alternatives may prove cheaper and more accurate. (Davies)
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen

Ændringsforslag 84
BETRAGTNING 92

(92) Det er nødvendigt at sikre et tæt 
samarbejde mellem agenturet og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, således at de 
videnskabelige udtalelser fra Udvalget for 
Risikoanalyse og Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse baseres på den 
bredest mulige relevante videnskabelige og 
tekniske ekspertise, der er til rådighed i 
Fællesskabet. Udvalgene bør med samme 
formål også kunne inddrage særlig 
ekspertise.

(92) Det er nødvendigt at sikre et tæt 
samarbejde mellem agenturet og de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, således at de 
videnskabelige udtalelser fra Udvalget for 
Risikoanalyse, Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse og Udvalget for 
Alternative Forsøgsmetoder baseres på 
den bredest mulige relevante 
videnskabelige og tekniske ekspertise, der 
er til rådighed i Fællesskabet. Udvalgene 
bør med samme formål også kunne 
inddrage særlig ekspertise.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, der skal skabe sammenhæng med ændringsforslag 27 fra ordføreren 
(Lucas m.fl.)

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 27 af ordføreren. Hvis der nedsættes et sådant 
nyt udvalg under agenturet, bør det også omtales her, da bestemmelserne i denne betragtning 
er lige så relevante for arbejdet i Udvalget for Alternative Forsøgsmetoder. (Lucas m.fl.)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 85
BETRAGTNING 92 A (ny)

(92a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
agenturet have til opgave at udvikle og 
implementere en politik, der kan sikre en
passende anvendelse af forsøgsmetoder 
uden dyr med henblik på at tilvejebringe 
data til risikovurdering for at opfylde 
kravene i denne forordning. Agenturet 
bør med dette for øje arbejde snævert 
sammen med eksisterende strukturer 
såsom Det Europæiske Center for 
Validering af Alternative Metoder 
(ECVAM), dets rådgivende videnskabelige 
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udvalg (ESAC) samt det europæiske 
partnerskab til fremme af alternativer til 
dyreforsøg (EPAA) med henblik på at få 
adgang til den bredest mulige relevante 
videnskabelige og tekniske ekspertise, der 
er til rådighed i Fællesskabet. 

Or. en

Begrundelse

Bygger på ændring 361 fra førstebehandlingen. Formuleringen af ændringen er ændret i 
håbet om lettere at opnå accept i Rådet.  Desuden tages der, for at undgå dobbelte strukturer,  
højde for nylige tiltag som det europæiske partnerskab til fremme af alternativer til 
dyreforsøg (EPAA).  Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 76 af samme stiller.

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 86
BETRAGTNING 104

(104) Regelmæssige rapporter fra 
medlemsstaterne og agenturet om, 
hvorledes denne forordning fungerer, vil 
udgøre et absolut nødvendigt middel til at 
overvåge gennemførelsen af denne 
forordning samt udviklingstendenserne på 
området. Konklusioner på grundlag af 
rapporterne vil udgøre nyttige og praktiske 
værktøjer ved en revision af forordningen 
og udformningen af eventuelle forslag til 
ændringer af denne.

(104) Regelmæssige rapporter fra 
medlemsstaterne og agenturet om, 
hvorledes denne forordning fungerer, vil 
udgøre et absolut nødvendigt middel til at 
overvåge gennemførelsen af denne 
forordning samt udviklingstendenserne på 
området. Konklusioner på grundlag af 
rapporterne vil udgøre nyttige og praktiske 
værktøjer ved en revision af forordningen 
og udformningen af eventuelle forslag til 
ændringer af denne. Med henblik herpå 
bør Kommissionen gennemføre en ex 
post-konsekvensanalyse af forordningen 
efter de første fem års implementering for 
at vurdere, om de opstillede mål er 
opfyldt, og om det indre markeds funktion 
og konkurrencen i det indre marked er 
blevet opretholdt.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af hvor vigtigt et forskriftssystem der indføres med Reach, er det nødvendigt at 
evaluere de opnåede resultater de første år af gennemførelsen for at kontrollere, om de 
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oprindelige mål kan nås og, hvis de ikke kan, foretage de nødvendige tilpasninger. (Ændring 
51 – førstebehandling)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 87
BETRAGTNING 104 A (ny)

 Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(SCENHIR) peger i sin udtalelse af 10. 
marts 2006 om, hvorvidt eksisterende 
metodologier er passende til at vurdere 
eventuelle risici i forbindelse med 
konstruerede og utilsigtede 
nanoteknologiprodukter, på, at der er 
store huller i den viden, som er nødvendig 
for risikovurdering, bl.a. med hensyn til 
nanopartikel-karakterisering, påvisning 
og måling af nanopartikler, dosis-
respons-forholdet, nanopartiklers skæbne 
og persistens i mennesker og i miljøet 
samt alle de toksikologiske og 
miljøtoksikologiske aspekter i relation til 
anonpartikler. Komiteen konkluderer, at 
de eksisterende metoder til 
risikovurdering i et vist omfang må ændre 
for at tage højde for de farer, der er 
forbundet med nanoteknologi, og navnlig 
at de eksisterende toksikologiske og 
økotoksikologiske metoder måske ikke er 
tilstrækkelige til at dække alle de 
spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med 
nanopartikler. Bestemmelserne i denne 
forordning bør sikre en tilstrækkelig 
sikkerhedsvurdering af nanopartikler som 
en forudsætning for fremstilling og 
markedsføring.

Or. en
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(Nyt ændringsforslag - artikel 62, stk. 2, litra d, med henblik på at tage hensyn til SCENIHR-
komitéens udtalelse af 10. marts 2006)

Begrundelse

De store huller i den viden, der er nødvendig for en risikovurdering af nanopartikler, som er 
påpeget af SCENIHR, samt komiteens konklusioner om, at der er behov for ændringer i de 
eksisterende metoder, bør nævnes udtrykkeligt. Dette har konsekvenser for 
sikkerhedsvurderingen af nanopartikler og bør udmømte sig i konkrete bestemmelser samt i 
en specifik behandling af nanopartikler i forbindelse med denne forordning.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 88
BETRAGTNING 112 A (ny)

(112a) Naturligt forekommende stoffer, 
som reproduceres ved en 
fremstillingsproces, bør vurderes som 
værende identiske med deres naturligt 
forekommende modstykke, forudsat at 
deres renhedsgrad, arten af deres 
urenheder og deres toksicitetsprofil svarer 
til hinanden.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til den praktiske gennemførlighed præciseres det med denne betragtning, at 
naturlige stoffer og deres syntetiske akvivalenter bør behandles ens, eftersom de i kemisk og 
fysisk henseende er identiske. Navnlig for miljøbeskyttelsens vedkommende gør det ingen 
forskel, om f.eks. kalksten (dvs. kalciumkarbonat) stammer fra naturen eller er blevet 
fremstillet gennem en kemisk proces. Selve fremstillingsprocessen er dækket af anden 
lovgivning.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 89
BETRAGTNING 113 A (ny)

(113a) Kommissionen bør senest den …* 
forelægge et forslag til en fælles liste over 
tilladte ingredienser i tobaksvarer i 
overensstemmelse med artikel 12 i 
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Europa-Parlamnetets og Rådets direktiv 
2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer1. 
* 6 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.
1 EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26.

Or. en

Begrundelse

Tilsætningsstoffer i tobaksvarer har allerede i nogle år været underlagt en registrerings- og 
godkendelsesprocedure i tobaksrammedirektivet 2001/37/EF. Kommissionen skulle inden 
udgangen af 2004 have udarbejdet et forslag til en fælles liste over tilladte ingredienser i 
tobaksvarer på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne. Kommissionen har stadig ikke 
fremlagt denne liste. Kommissionen opfordres nu til endelig at rette en indtrængende
opfordring til medlemsstaterne om at implementere tobaksvaredirektivet fuldt ud samt opfylde 
de forpligtelser, som Parlamentet og Rådet har pålagt dem i henhold til samme direktiv.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 90
BETRAGTNING 114 A (ny)

(114a) For at bidrage til forbrugernes sikre 
og bæredygtige anvendelse af stoffer og 
produkter gør producenterne 
risikobaserede oplysninger tilgængelige 
gennem etiketter, der påføres hver enkelt 
enhed, der markedsføres med henblik på 
salg til forbrugerne. Disse etiketter 
identificerer de risici, der er forbundet med 
den anbefalede anvendelse eller forudselige 
situationer med forkert anvendelse. 
Mærkningen suppleres desuden, hvor det 
er hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler, såsom websteder, 
som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse i forbindelse med 
stoffet eller produktet. 
Direktiv 1999/45/EF og 67/548/EØF 
ændres tilsvarende.
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Or. it

Begrundelse

Udviklingen af et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give 
forbrugerne den nødvendige information og rådgivning til, at de kan anvende kemiske stoffer 
og produkter indeholdende kemikalier på en sikker og effektiv måde. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen + Ria 
Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 1, STK. 1

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet som fri 
bevægelighed for stoffer i det indre marked 
og samtidig styrke konkurrenceevne og 
innovation.

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet, fri 
bevægelighed for stoffer i det indre 
marked, øget gennemsigtighed og fremme 
af forsøg uden dyr og samtidig styrke 
konkurrenceevne og innovation.

Or. en

(Nyt ændringsforslag, der skal skabe sammenhæng med ændringen af den tilsvarende 
betragtning (Lucas m.fl.)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 1 af de samme stillere. (Lucas m.fl.)

Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 1. Disse to mål med forordningen, 
som optræder i Kommissionens begrundelse, er blevet slettet af Rådet, men bør genindsættes i 
lyset af vigtigheden af såvel gennemsigtighed som fremme af forsøg uden dyr i denne 
forordning for alle interessenter og europæiske borgere. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 1, STK. 1

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet som fri 
bevægelighed for stoffer i det indre marked 

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet, fri 
bevægelighed for stoffer i det indre 
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og samtidig styrke konkurrenceevne og 
innovation.

marked, en mere gennemsigtig 
beslutningsstagning og fremme af forsøg 
uden dyr og samtidig styrke 
konkurrenceevne og innovation.

Or. en

Begrundelse

Disse to formål med forordningen blev slettet af Rådet og bør genindsættes.

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi + Chris Davies + 
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 1, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 60 fra førstebehandlingen. 

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

Vedtaget ændringsforslag fra førstebehandlingen. (Davies)

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

Genfremsættelse af ændringsforslag 60 fra førstebehandlingen (Lienemann & Ferreira).
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Ændringsforslag af Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 1, STK. 3 A (nyt)

3a. Denne forordning forhindrer ikke, at 
enkelte medlemsstater kan opretholde 
eller indføre strenge 
beskyttelsesforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

De nuværende forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til kontrollen med omfanget af 
den kemiske forurening gør det nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at 
opretholde eller indføre strengere foranstaltninger med henblik på at sikre et højt niveau for 
beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Dette sker i opfyldelse af traktatens artikel 95, 
stk. 3, artikel 152, sk. 1, og artikel 153, stk. 2.

Hvis forordningen gennemføres uden denne garanti, vil nogle medlemsstaters 
beskyttelsesniveau blive lavere end det, de har i dag.

Ændringsforslag af Chris Davies + Amalia Sartori

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 1, STK. 3 A (nyt)

3a. Implementeringen og anvendelsen af 
bestemmelserne i denne forordning må 
under ingen omstændigheder medføre 
øgede bureaukratiske og administrative 
byrder for SMV'er.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 63, som blev vedtaget under førstebehandlingen og sigter 
på at undgå unødigt papirarbejde for virksomhederne, navnlig SMV'er. (Davies)
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Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Avril Doyle

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 1, STK. 3 A, 3 B og 3 C (nye)

3a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et kemisk produkt eller en artikel, 
som indeholder et sådant stof eller kemisk 
produkt, herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over 
eller med rimelighed kunne have forudset, 
at disse handlinger kunne være skadelige 
for menneskers sundhed eller miljøet, skal 
træffe alle de foranstaltninger, der med 
rimelighed kan forventes af 
vedkommende for at forebygge, begrænse 
eller afhjælpe sådanne indvirkninger. 
Producenter og downstream-brugere skal 
udvælge de sikreste stoffer, der er til 
rådighed, til produktion og anvendelse. Er 
der ingen alternativer til rådighed, skal de 
fortsat arbejde hen imod substitution af 
stoffer med negativ indvirkning på 
menneskers sundhed og miljøet.
3b. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der som led i sit 
erhverv eller sin forretning leverer et stof 
eller et kemisk produkt eller en artikel, 
som indeholder et sådant stof eller kemisk 
produkt, til en producent, importør eller 
downstream-bruger, skal i det omfang, det 
med rimelighed kan forventes af 
vedkommende, sikre tilstrækkelig 
kommunikation og 
informationsudveksling, herunder i 
relevante tilfælde teknisk bistand, i det 
omfang, som med rimelighed kan 
betragtes som nødvendigt for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
skadelige indvirkninger på menneskers 
sundhed eller miljøet.
3c. Dette indebærer en pligt til på en klar 
og gennemskuelig måde at beskrive, 
dokumentere og meddele de risici, der er 
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forbundet med produktion, anvendelse og 
bortskaffelse af disse stoffer. 

Or. en

Begrundelse

Der er behov for et generelt princip om pligt til at udvise omhu. Ændring 364 fra 
førstebehandlingen. Let ændret for at stemme bedre overens med ændringsforslagene 
vedrørende substitution. 

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 1, STK. 3 A og 3 B (nye)

3a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger:
som foretager eller agter at foretage 
handlinger, hvori indgår et stof, et kemisk 
produkt eller en artikel, som indeholder et 
sådant stof eller kemisk produkt, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over 
eller med rimelighed kunne have forudset, 
at disse handlinger kunne være skadelige 
for menneskers sundhed eller miljøet, skal
i) træffe alle de foranstaltninger, der med 
rimelighed kan forventes af 
vedkommende, for at forebygge, begrænse 
eller afhjælpe sådanne indvirkninger, og
ii) på passende og gennemskuelig vis 
beskrive, dokumentere og meddele, hvilke 
risici der følger af produktion, anvendelse 
og bortskaffelse af de enkelte stoffer.
b) der som led i sit erhverv eller sin
forretning leverer et stof eller et kemisk 
produkt eller en artikel, der indeholder et 
sådant stof eller kemisk produkt, til en 
producent, importør eller downstream-
bruger, skal i det omfang, det med 
rimelighed kan forventes,
i) sikre tilstrækkelig kommunikation og 
informationsudveksling, herunder i 
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relevante tilfælde teknisk bistand, i det 
omfang, som med rimelighed er betragtes 
som nødvendigt for at forebygge, 
begrænse eller afhjælpe skadelige 
indvirkninger på menneskers sundhed 
eller miljøet, og 
ii) på passende og gennemskuelig vis 
beskrive, dokumentere og meddele, hvilke 
risici der følger af produktion, anvendelse 
og bortskaffelse af de enkelte stoffer.
3b. Producenter og downstream-brugere 
skal udvælge de sikreste stoffer, der er til 
rådighed, til produktion og anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af væsentlige dele af ændringsforslag 364 fra førstebehandlingen. Princippet 
om pligten til at udvise omhu var et afgørende element i Parlamentets førstebehandling og 
bør derfor foreslås på ny. Ændringsforslaget er imidlertid blevet omformuleret, så det er 
mere klart og lettere at forstå.

Ændringsforslag af Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone + Amalia Sartori

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 1, STK. 3 C (nyt)

3c. I forbindelse med gennemførelsen af 
denne forordning etablerer Den 
Europæiske Union mekanismer for 
bistand og støtte til SMV'er.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er teknisk og økonomisk svagere end store virksomheder og har behov for en særlig 
støtte. Identisk med ændringsforslag 64 fra førstebehandling. (Ek)

Det er vigtigt, at den operative del af Reach-forordningen også tager hensyn til de særlige 
forhold for SMV'er, der har behov for ekstra bistand for at kunne overholde Reach-
forordningen. Ændringsforslag 64 fra førstebehandlingen. (Foglietta og Poli Bortone)

Ændringsforslag 64 fra førstebehandlingen. (Sartori)
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C A (nyt)

(ca) stoffer i batterier bortset fra dem, der 
er fritaget i henhold til artikel 4, stk. 2 og 
3, i [direktiv 2006/xx/EF];

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhængen med direktivet om batterier og akkumulatorer, hvori det 
anerkendes, at stofferne cadmium og kviksølv i princippet er skadelige.

Ændringsforslag af Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, Anne 
Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi + Ria Oomen-Ruijten 

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C A (nyt)

ca) stoffer i batterier i henhold til direktiv 
91/157/EØF (ændret ved direktiv 
91/86/EF og 98/101/EF).

Or. en

Begrundelse

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon. Therefore, there 
is no need for REACH to cover it. We need to avoid double legislation. (Andrejevs & others + 
Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht 
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
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unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA D A (nyt)

(da) luftfartøjer i det omfang, en sådan 
undtagelse er nødvendig for at sikre 
opfyldelsen af de væsentlige krav med 
hensyn til luftdygtighed og 
passagersikkerhed inden for civil luftfart, 
der er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 
15. juli 2002 om fælles regler for civil 
luftfart og om oprettelse af et europæisk 
luftfartssikkerheds¬agentur1.
1 EUT L 240 af 7.9.2002, s. 1. 
Forordning ændret ved Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1701/2003 (EUT L 
243 af 27.9.2003, s. 5).

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse for luftfartøjer skal kun indrømmes, hvis det kan bevises, at dette 
er nødvendigt for at sikre overholdelsen af EU's sikkerhedskrav inden for civil luftfart.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 2, STK. 2

2. Affald som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF er ikke et stof, et kemisk 
produkt eller en artikel i henhold til 

2. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på affald som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF.
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artikel 3 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 55 fra førstebehandlingen.  Meget affald er et 
vigtigt råstof for en lang række industrier. Medtagelsen af affald under Reach kunne udgøre 
en alvorlig trussel mod genbrugssektoren.

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

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 2, STK. 3

3. Medlemsstaterne kan i specifikke 
tilfælde tillade undtagelser fra denne 
forordning for visse stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler, hvis det 
er nødvendigt af forsvarshensyn.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke er i modstrid med princippet om ensartede spilleregler. Hvis medlemsstaterne på 
egen hånd kan indføre undtagelser, vil det medføre forvridninger på det indre marked. Det er 
desuden lige så vigtigt at beskytte arbejdstagere og miljøet mod stoffer fra forsvarssektoren 
som mod alle andre stoffer. (Krupa) 

Der er ingen begrundelse for en så vag og bred undtagelse. Arbejdstagere, forbrugere og 
miljøet bør også beskyttes mod farlige stoffer, der anvendes inden for forsvaret. (Schlyter 
m.fl.)

Ændringsforslag af Philippe Busquin, Vittorio Prodi + Chris Davies

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning, herunder Rådets 
direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om 
iværksættelse af foranstaltninger til 

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning, herunder Rådets 
direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
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forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet, Rådets direktiv 
96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, direktiv 98/24/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og direktiv 
2004/37/EF.

forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet, Rådets direktiv 
96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening, direktiv 98/24/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og direktiv 
2004/37/EF. Den berører endvidere ikke 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
1592/2002 i det omfang, dette er 
nødvendigt for at etablere og opretholde et 
ensartet højt niveau for den civile 
luftfartssikkerhed i Europa.

Or. en

Begrundelse

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not prevent the 
achievement of objectives laid down by the Community legislation that is referred to in 
provision. In that respect, it must be noted that the main objective pursued by the EC 
Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform level of civil aviation safety 
in Europe. In implementing REACH, the Commission and Member States' national competent 
authorities shall take account of the obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply 
with safety standards established by the EASA, in particular with regard to suitable 
alternatives and maintenance constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by the 
European Aviation Safety Agency, in particular with regard to suitable alternatives and 
maintenance constraints. This amendment should be read in parallel with the proposed 
amendment to Article 59§8. (Davies)

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning, herunder Rådets 
direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om 

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning og af strengere 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
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iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet, Rådets 
direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening, direktiv 98/24/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger og direktiv 2004/37/EF.

af denne lovgivning, herunder 
a) Rådets direktiv 89/391/EØF

b) Rådets direktiv 90/394/EØF
c) Rådets direktiv 98/24/EØF

d) Rådets direktiv 96/61/EØF
e) Rådets direktiv 2000/60/EØF

f) directiv 2004/37/EF.

Or. en

Begrundelse

Bl.a. Sverige stiller strengere krav til arbejdstagersikkerhed, og den foreslåede affattelse skal 
tydeliggøre, at det er muligt at opretholde disse strengere krav.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning, herunder Rådets 
direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om 
iværksættelse af foranstaltninger til 
forbedring af arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed under arbejdet, Rådets 
direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 
om integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening, direktiv 98/24/EF, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger og direktiv 2004/37/EF.

4. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af Fællesskabets arbejdsmiljø-
og miljølovgivning og af strengere 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af denne lovgivning, herunder   

a) Rådets direktiv 89/391/EØF
b) Rådets direktiv 90/394/EØF
c) Rådets direktiv 98/24/EØF 
d) Rådets direktiv 96/61/EØF 
e) Rådets direktiv 2000/60/EØF.  

Or. en

Begrundelse

Disse EF-direktiver om arbejdsmiljø bygger på artikel 137 i Rom-traktaten. Det fremgår af 
artikel 137, at implementerede direktiver med minimumsforskrifter ikke er til hinder for, at de 
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enkelte medlemsstater opretholder eller indfører strengere arbejdsmiljø- eller 
miljølovgivning. 

Ændringsforslag af Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 2, STK. 4 A (nyt)

 4a. Denne forordning berører ikke de 
forbud og restriktioner, der er fastsat i 
Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 
1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
kosmetiske midler1, og som vedrører
i) forbud mod afprøvning på dyr af 
færdigforarbejdede kosmetiske midler og
ingredienserne eller kombinationer af 
ingredienserne heri, og
ii) markedsføring af kosmetiske midler, 
hvori nogle eller alle ingredienser eller 
det færdige produkt er blevet afprøvet på 
dyr.
I det omfang, hvori stoffer, der kun 
anvendes som kosmetiske ingredienser, er 
omfattet af denne forordning, er 
afprøvning på dyr ikke tilladt med henblik 
på nogen form for vurdering krævet i 
denne forordning for så vidt angår 
sådanne stoffer.
1 EFT L 262 af 27.7.1976, s. 169. Diretiv 
ændret ved direktiv 2003/15/EC (EUT L 
66 af 11.3.2003, s. 26) og senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2006/65/EF 
(EUT L 198 af 20.7.2006).

Or. en

Begrundelse

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the Cosmetics 
Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. Article 4a 
of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, amending Directive 
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76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in the Community after 11 
March 2009 and restricts the marketing in the Community of cosmetic products that have 
been tested on animals. This amendment ensures that the provisions of Directive 76/768/EEC 
as amended will apply under this Regulation. (Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic sector. This 
should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 2, STK. 5, LITRA B A, B B og B C (nye)

ba) i medicinsk udstyr, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF
bb) i plantebeskyttelsesmidler, der der er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 91/414/EØF
bc) i biocidholdige produkter, der der er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 98/8/EF

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 466, der vedtoges under førstebehandlingen.

Forbedrer og kompletterer Rådets holdning og afspejler afstemningen ved førstebehandling. 

Ændringsforslag af Philippe Busquin

Ændringsforslag 109
ARTIKEL 2, STK. 5, LITRA B A (nyt)

(da) i luftfartøjer med henblik på at sikre 
opfyldelsen af de væsentlige krav med 
hensyn til luftdygtighed og 
passagersikkerhed inden for civil luftfart, 
der er fastlagt i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 
15. juli 2002 om fælles regler for civil 
luftfart og om oprettelse af et europæisk 
luftfartssikkerheds¬agentur.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede undtagelse for luftfartøjer skal kun indrømmes, hvis det kan bevises, at dette 
er nødvendigt for at sikre overholdelsen af EU's sikkerhedskrav inden for civil luftfart.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer + Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 110
ARTIKEL 2, STK. 5, LITRA B A (nyt)

ba) i medicinsk udstyr, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
90/385/EØF, 93/42/EØF eller 98/79/EF

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at der findes særlige direktiver med regler for risikovurdering og 
forvaltningsværktøjer fir medicinsk udstyr, bør det være undtaget fra Reach. Dette var i 
overensstemmelse med flertallets holdning ved EP's førstebehandling. (Drčar Murko) 

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 466, der vedtoges ved førstebehandlingen. (Roth-
Behrendt)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 111
ARTIKEL 2, STK. 5, LITRA B A (nyt)

ba) i batterier, der er omfattet af 
anvendelsesområdet for direktiv 
[2006/…/EF].

Or. en

Begrundelse

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the amendment 
adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised batteries directive not 
from the entire scope of the Regulation. This should open the way to a compromise with 
Council. (Roth-Behrendt)
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Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt der 
Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von Batterien, die 
gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). Bisher lag der Fokus nur 
auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. Mit dieser neuen Zielrichtung der
Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte hinsichtlich der stofflichen Risiken, der 
Risiken beim Umgang und der Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei 
Bedarf im Rahmen weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.

Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien nicht 
um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen Batterieinhaltsstoffen 
unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. Das heißt, die Hersteller 
(inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann auch die Batterieindustrie selbst 
sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe unter REACH zu registrieren und 
hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu bewerten, so dass hier keine Lücken 
entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der Verwendung werden dann unter der 
Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer anderen Verwendung als in Batterien 
zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 112
ARTIKEL 3, NR. 2

2. "kemisk produkt": en blanding eller 
opløsning, der er sammensat af to eller flere 
stoffer

2. "kemisk produkt": en blanding eller 
opløsning, der er sammensat af to eller flere 
stoffer. Specielle kemiske produkter (som 
legeringer) er kemiske produkter, der kan 
vurderes på grundlag af deres egne 
specifikke iboende egenskaber.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ændring 67 fra førstebehandlingen. Hermed skal de 
intentioner, der fremgår af den fælles holdnings betragtning 27, også forankres i 
forordningsteksten, og der skal i højere grad tages hensyn til egenskaberne hos specielle 
kemiske produkter (som f.eks. legeringer og eventuelt også glas).

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

Ændringsforslag 113
ARTIKEL 3, NR. 3

3. ”artikel”: en genstand, der under 3. ”artikel”: Artikel: en menneskeskabt 
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fremstillingen har fået en særlig form, 
overflade eller design, der i højere grad end 
den kemiske sammensætning er 
bestemmende for dens funktion

genstand, der består af en eller flere dele, 
som hver består af et eller flere homogene 
materialer, der indeholder et eller flere 
stoffer eller kemiske produkter, og som
under fremstillingen har fået en særlig 
form, overflade eller design, der i højere 
grad end den kemiske sammensætning er 
bestemmende for dens funktion.

Or. en

(Kombination af ændringsforslag 479/rev og 352 fra førstebehandlingen og et nyt 
ændringsforslag (jf. artikel 62, stk. 2, litra d)- den endelige rapport for RIP-projekt 3.8. om 

kravene til stoffer i artikler, vedtaget den 26. maj 2006, udgør et nyt forhold)

Begrundelse

Definitionen af artikel bør udtrykkeligt angive, at den kan bestå af en eller flere dele, hver 
bestående af en eller flere homogene materialer, som så igen kan indeholde stoffer eller 
præparater, navnlig hvad angår tærsklen på 0,1 % i artikel 7, stk. 2. Dette er nødvendigt for 
at imødegå RIP 3.8. Tærsklen bør gælde for de stoffer, der er indeholdt i homogene 
materialer i en artikel, og ikke til artiklen som helhed, hvilket svarer til bestemmelserne i 
anden fællesskabslovgivning (som f.eks. RoHS). I modsat fald bliver artikel 7, stk. 2, næsten 
meningsløs, ligesom der skabes ulige konkurrencevilkår for henholdsvis fabrikanter og 
importører i EU.

Ændringsforslag af Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund

Ændringsforslag 114
ARTIKEL 3, NR. 3

3. ”artikel”: en genstand, der under 
fremstillingen har fået en særlig form, 
overflade eller design, der i højere grad end 
den kemiske sammensætning er 
bestemmende for dens funktion

3. ”artikel”: en genstand bestående af 
homogent materiale, der under 
fremstillingen har fået en særlig form, 
overflade eller design, der i højere grad end 
den kemiske sammensætning er 
bestemmende for dens funktion

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelsen med eksisterende EU-lovgivning (direktiv 
76/769/EØF om begrænsninger, direktiv 2000/53/EF om udtjente køretøjer og RoHS-
direktivet. Desuden ville teksten i Rådets udgave være til skade for EU's industri, fordi den 
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ville stille EU-producenterne af sammensatte artikler dårligt i konkurrencen med 
importørerne af sådanne artikler).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 115
ARTIKEL 3, NR. 5 A (nyt)

5a. ”Nanopartikel”:  et konstrueret stof 
med en eller flere dimensioner på op til 
100 nanometer

Or. en

(Nyt ændringsforslag - jf. artikel 62, stk. 2, litra d, med henblik på at tage højde for ændret 
udtalelse fra SCENIHR-komitéen af 10. marts 2006 om, hvorvidt eksisterende metodologier 

er passende til at vurdere eventuelle risici i forbindelse med konstruerede og utilsigtede 
nanoteknologiprodukter.)

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 14, 56, 57 samt bilag III af de samme 
stillere. Der er behov for en definition af nanopartikel for at tydeliggøre anvendelsesområdet 
for de nye bestemmelser om nanopartikler.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 116
ARTIKEL 3, NR. 22

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

22. "videnskabelig forskning og 
udvikling": enhver form for videnskabelige 
forsøg, analyser eller kemisk forskning 
udført under kontrollerede betingelser.  

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 75, der vedtoges under førstebehandlingen. 

Begrænsningen til et ton indskrænker friheden urimeligt for videnskab og forskning.
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Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 117
ARTIKEL 3, NR. 23 A (nyt)

 23a. ”ikke-godkendt anvendelse”:  en 
anvendelse hos downstream-brugerne, 
som registranten fraråder gennem 
forelæggelse af videnskabelig 
dokumentation for, at anvendelsen ikke er 
sikker.

Or. en

Begrundelse

Der bør fremlægges argumenter for, at en anvendelse ikke kan godkendes. Svarer til ændring 
76-77 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 118
ARTIKEL 3, NR. 25

25. "identificeret anvendelse": en 
anvendelse af et stof som sådan eller i et 
kemisk produkt eller en anvendelse af et 
kemisk produkt, der tilsigtes af en aktør 
i leverandørkæden, herunder hans egen 
anvendelse, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en direkte 
downstream-bruger

25. "identificeret anvendelse": en 
anvendelse af et stof som sådan eller i et 
kemisk produkt eller en anvendelse af et 
kemisk produkt, der tilsigtes af en aktør i 
leverandørkæden, herunder hans egen 
anvendelse, eller som han er blevet 
underrettet skriftligt om af en direkte 
downstream-bruger, og som er blevet 
meddelt til den pågældende downstream-
bruger. 

Or. en

Begrundelse

Producenten og leverandørerne skal være forpligtede til at underrette downstream-brugeren 
om, hvilke anvendelser der er godkendt, og hvilke der ikke er.  I modsat fald ved downstream-
brugeren ikke, om han skal lade sig registrere.
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Ændringsforslag af Lena Ek + Amalia Sartori

Ændringsforslag 119
ARTIKEL 3, NR. 29

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

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

Or. en

Begrundelse

Der bør tages højde for markedssvingninger for at forhindre, at de påvirker betingelserne for 
registrering, vurdering og godkendelse (eksisterende stoffer). Identisk med ændringsforslag 
78 fra førstebehandling. (Ek)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frédérique 
Ries, Chris Davies + Urszula Krupa

Ændringsforslag 120
ARTIKEL 3, NR. 30 A (nyt)

30a. ”sårbare befolkningsgrupper”: 
modtagelige personer, herunder nyfødte, 
spædbørn, børn, gravide, ammende 
mødre, svagelige og immunsvækkede 
personer, ældre, personer med individuel 
genetisk modtagelighed og andre 
identificerede udsatte grupper.

Or. en

(Ændring 80 – førstebehandling)

Begrundelse

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible populations are 
identified and that measures can be taken accordingly to reduce the risks to and exposures of 
these populations. (Schlyter & others)
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The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable populations' which 
is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 80) specifies the meaning 
of this term, and this amendment simply retables the Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable populations’ 
although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition is re-tabled. 
(Krupa)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 3, NR. 35

35. ”eksponeringsscenarie”: de forhold, der 
beskriver, hvordan stoffet fremstilles eller 
anvendes gennem sin livscyklus, og 
hvordan producenten eller importøren 
styrer eller anbefaler downstream-brugere 
at styre eksponeringen af mennesker og 
miljø. Sådanne eksponeringsscenarier kan 
alt efter omstændighederne omfatte én 
specifik proces eller anvendelse eller flere 
processer og anvendelser

35. ”eksponeringsscenarie”: de forhold, 
herunder risikostyringsforanstaltninger, 
der beskriver, hvordan stoffet fremstilles 
eller anvendes gennem sin livscyklus, og 
hvordan producenten og importøren styrer 
eller anbefaler downstream-brugere, at de 
kan styre eksponeringen af mennesker og 
miljø. Sådanne eksponeringsscenarier kan 
alt efter omstændighederne omfatte én 
specifik proces eller anvendelse eller flere 
processer og anvendelser, og disse 
processer eller anvendelser kan beskrives 
ved angivelse af de definerede 
anvendelses- og eksponeringskategorier.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 376, der vedtoges under førstebehandlingen.

Med denne definition præciseres det, at risikostyring er et vigtigt led i eksponeringsscenariet, 
som fastsat i bilag I. Endvideres præciseres det, at flere anvendelser og processer kan 
beskrives ved anvendelses- og eksponeringskategorier. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 3, NR. 36

36. "anvendelses- og 
eksponeringskategori": et 

36. "anvendelses- og 
eksponeringskategori":  de vigtigste 
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eksponeringsscenarie, der omfatter en 
lang række processer eller anvendelser

anvendelseskategorier (f.eks. industriel 
anvendelse, erhvervsmæssig anvendelse, 
forbrugeranvendelse) og de væsentligste 
eksponeringsveje (f.eks. eksponering ad 
oral vej, ad dermal vej, ved inhalation, ad 
miljømæssig vej) og eksponeringsmønstre 
(f.eks. hyppig, tilfældig, lejlighedsvis eller 
kontinuerlig eksponering).

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 377, der vedtoges under førstebehandlingen.

Denne definition beskriver strukturen i anvendelses- og eksponeringskategorierne som 
fastlagt i bilag VI, nr.6. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 123
ARTIKEL 3, NR. 36 A og 36 B (nye)

36a. Anvendelseskategorier: kategorisering 
af anvendelser, idet der sondres mellem 
industriel anvendelse, erhvervsmæssig 
anvendelse og forbrugeranvendelse
36b. Eksponeringskategorier: 
kategorisering af eksponeringer, opdelt 
efter de relevante eksponeringsveje for 
mennesker, efter eksponeringsveje for 
naturen og efter eksponeringens varighed 
og hyppighed 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag svarer til ændring 434 og 435 fra førstebehandlingen. Hermed 
beskrives det som supplement til den fælles holdnings artikel 3, nr. 36, klarere, hvad der 
forstås ved anvendelseskategorier og eksponeringskategorier. På den ene side kan denne 
klare definition i selve forordningsteksten være nødvendig ved præregistreringen, således at 
downstream-brugere let kan afgøre, om den forudgående leverandør også planlægger en 
registrering af den planlagte anvendelse. På den anden side er en simpel og klar definition 
nødvendig i forbindelse med eksponeringsvurderingen og kommunikationen i 
leverandørkæden via et udvidet sikkerhedsdatablad og uundværlig netop for downstream-
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brugere. 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 124
ARTIKEL 3, NR. 39 A (nyt)

39a. ”Mineral”:  en kombination af 
uorganiske komponenter, som disse 
forefindes i jordskorpen, med et 
karakteristisk sæt af kemiske 
sammensætninger, krystallinske former 
og fysisk-kemiske egenskaber

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændring 676 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 125
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, skal enhver producent eller 
importør, der fremstiller et stof som sådan 
eller i et eller flere kemiske produkter i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsende en registrering til agenturet.

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, skal enhver producent eller 
importør, der fremstiller et stof som sådan 
eller i et eller flere kemiske produkter i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsende en registrering til agenturet. Frem 
for at indsende flere registreringer for 
hvert enkelt stof i et bestemt kemisk 
produkt kan producenten eller importøren 
af det kemiske produkt alternativt 
indsende en registrering for dette. I dette 
tilfælde finder kravene vedrørende 
stofferne anvendelse på det kemiske 
produkt.

Or. en

Begrundelse

Kemiske produkter er uundværlige i forbindelse med fremstillingen af bestemte produkter. 
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Eftersom et enkelt kemisk produkt ofte indeholder over 10 enkeltstoffer, bør det i individuelle 
tilfælde være muligt at registrere det kemiske produkt som helhed. Det giver ikke megen 
mening først at afprøve og registrere alle de ukendte enkeltstoffer (med omfattende brug af 
dyreforsøg) blot for efterfølgende at konsolidere alle oplysningerne i en enkelt vurdering for 
det kemiske produkt. Den nye ordlyd åbner mulighed for en væsentlig reduktion af 
dyreforsøgene. Ofte ligger virksomhederne i forvejen inde med information og data for de 
kemiske produkter, men ikke for hvert enkelt stof heri. 

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 126
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, skal enhver producent eller 
importør, der fremstiller et stof som sådan 
eller i et eller flere kemiske produkter i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år, 
indsende en registrering til agenturet.

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

Medmindre andet er fastlagt i denne 
forordning, skal enhver producent eller 
importør af et stof i et eller flere kemiske 
produkter i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år indsende en registrering til 
agenturet, såfremt stoffet ikke allerede er 
registreret i henhold til stykke 1.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at søge et kompromis med Rådet gennem en delvis 
genindsættelse af den vedtagne tekst fra førstebehandlingen.

Den nuværende ordlyd vil skabe forvirring blandt producenter og importører af kemiske 
stoffet med hensyn til deres forpligtelser. Det er ikke klart, om de er forpligtede til at indsende 
registreringer for stofferne i deres kemiske produkter, uanset om stofferne i sig selv allerede 
er blevet registreret og omvendt. Af hensyn til retssikkerheden er denne præcisering 
nødvendig.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 127
ARTIKEL 6, STK. 3
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3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en registrering til 
agenturet for det/de monomere stoffer eller 
enhver anden form for stoffer, der ikke 
allerede er registreret af en aktør højere 
oppe i leverandørkæden, hvis begge 
nedenstående betingelser er opfyldt:

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en anmeldelse til 
agenturet for det/de monomere stoffer, der 
ikke er registreret af en upstream-aktør i 
leverandørkæden, eller for enhver anden 
form for ikke-registrerede stoffer, 
medmindre de pågældende monomere 
stoffer er dannet gennem syntese og ikke 
kan isoleres, hvis begge nedenstående 
betingelser er opfyldt:

a) polymeren består af 2 vægtprocent eller 
mere af et sådant/sådanne monomere 
stoffer eller et andet/andre stoffer i form af 
monomere enheder og kemisk bundne 
stoffer

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

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

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

En anmeldelse af en sådan monomer/et 
sådant stof skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, som agenturet 
fastlægger i henhold til artikel 110:
i) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
ii) monomerens/stoffets identitet som 
angivet i punkt 2 i bilag VI
iii) stoffets klassificering
iv) en kort beskrivelse af polymerens 
anvendelse.
Registrering i henhold til dette afsnit 
finder anvendelse på ikke-registrerede 
monomere stoffer og andre ikke-
registrerede stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på mere end 1 000 
tons pr. år. Registreringen skal ud over de 
ovennævnte oplysninger omfatte de 
oplysninger, der er nærmere fastsat i bilag 
VII.
Ikke-registrerede monomere stoffer eller 
andre ikke-registrerede stoffer er stoffer, 
som ikke er registreret af den producent, 
der leverer dem til producenten af 
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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. en

Begrundelse

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of polymers do 
not place monomer substances or other substances used to make polymers on the EU market. 
The purpose of monomers is to react with other monomers to form polymers. As a result, 
monomers no longer exist in the end-product, i.e. the polymer. Polymers, which are 
temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally safe, posing limited 
risks to human health and the environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist in 
polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers may 
present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency with 
provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make 
polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, require manufacturers 
or importers of polymers to submit a registration for any residual monomers or monomers 
that have only incompletely reacted to form the polymer if they present a risk to health and/or 
the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.

Ændringsforslag af Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 128
ARTIKEL 6, STK. 3

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en registrering til 
agenturet for det/de monomere stoffer eller 
enhver anden form for stoffer, der ikke 
allerede er registreret af en aktør højere 
oppe i leverandørkæden, hvis begge 

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en anmeldelse til 
agenturet for det/de monomere stoffer eller 
enhver anden form for stoffer, der ikke 
allerede er anmeldt eller registreret, hvis 
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nedenstående betingelser er opfyldt: begge nedenstående betingelser er opfyldt:
a) polymeren består af 2 vægtprocent eller 
mere af et sådant/sådanne monomere 
stoffer eller et andet/andre stoffer i form af
monomere enheder og kemisk bundne 
stoffer

a) polymeren består af 2 vægtprocent eller 
mere af et sådant/sådanne monomere 
stoffer eller et andet/andre stoffer i form af 
monomere enheder og kemisk bundne 
stoffer

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

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

En anmeldelse af et sådant/sådanne 
monomere stoffer eller et andet/andre 
stoffer skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, som agenturet 
fastlægger henhold til artikel 110:
i) polymer-producentens eller -
importørens identitet og oplysninger om, 
hvorledes disse kan kontaktes
ii) det/de monomere stoffers eller andre 
stoffers identitet som angivet i punkt 2 i 
bilag VI
iii) stoffets klassificering
iv) en kort beskrivelse af 
polymerens/polymerernes anvendelse
(v) en angivelse af, om stoffet er til stede 
som en urenhed i polymeren i en 
koncentration på 0,1 vægtprocent eller 
mere.
3a. Agenturet kan træffe afgørelse om, at 
producenter eller importører af polymerer 
skal indsende en registrering for ethvert 
monomert eller andet stof, som er anmeldt 
i henhold til artikel 6, stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) de/de monomere stoffer eller andre 
stoffer er til stede i form af en urenhed 
opstået efter den reaktion, hvorved 
polymeren er dannet 
b) denne urenhed er til stede i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent
c) agenturet har grund til at formode, at 
urenheden er frigivet fra polymeren, og at 
frigivelsen kan udgøre en sundheds- eller 
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miljørisiko.

Or. en

Begrundelse

(Med henblik på kompromis med Rådet)

Formålet med monomerer er, at de skal reagere med andre monomerer for at danne 
polymerer. Efter reaktionen findes der ikke længere monomerer i polymeren. At kræve en 
fuldstændig registrering af monomerer, som har indgået i en reaktion, er ude af proportion 
med den risiko, disse monomerer kan udgøre for sundhed og miljø. For at sikre 
proportionaliteten og overensstemmelsen med artikel 7 bør der indsendes en anmeldelse af de 
monomerer, der anvendes til at fremstille polymerer, til agenturet. Agenture kan derpå kræve, 
at producenter eller importører af polymerer indsender en registrering for ethver monomer-
reststof, såfremt dette udgør en risiko for sundheden eller miljøet.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 129
ARTIKEL 6, STK. 3

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en registrering til 
agenturet for det/de monomere stoffer eller 
enhver anden form for stoffer, der ikke 
allerede er registreret af en aktør højere 
oppe i leverandørkæden, hvis begge 
nedenstående betingelser er opfyldt:

3. Enhver producent eller importør af en 
polymer skal indsende en registrering til 
agenturet for det/de monomere stoffer eller 
enhver anden form for stoffer, der ikke 
allerede er registreret af en aktør højere 
oppe i leverandørkæden, medmindre de 
pågældende monomere stoffer er dannet 
gennem en syntese og ikke kan isoleres, 
og hvis begge nedenstående betingelser er 
opfyldt:

a) polymeren består af 2 vægtprocent eller 
mere af et sådant/sådanne monomere 
stoffer eller et andet/andre stoffer i form af 
monomere enheder og kemisk bundne 
stoffer

a) polymeren består af 2 vægtprocent eller 
mere af et sådant/sådanne monomere 
stoffer eller et andet/andre stoffer i form af 
monomere enheder og kemisk bundne 
stoffer

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

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

En anmeldelse af et sådant/sådanne 
monomere stoffer eller et andet/andre 
stoffer skal omfatte alle følgende 
oplysninger i det format, som agenturet 
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fastlægger henhold til artikel 110:
i) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
ii) monomerens/stoffets identitet som 
angivet i punkt 2 i bilag VI
iii) stoffets klassificering
iv) en kort beskrivelse af polymerens 
anvendelse.
Registrering i henhold til dette afsnit 
finder anvendelse på ikke-registrerede 
monomere stoffer og andre ikke-
registrerede stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på mere end 1 000 
tons pr. år. Registreringen skal ud over de 
ovennævnte oplysninger omfatte de 
oplysninger, der er nærmere fastsat i bilag 
VII.

Or. en

Begrundelse

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being generally 
safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the potential 
risks that these monomers may present to health or the environment once they have been 
converted into polymers. To ensure proportionality and consistency with provisions on 
Substances in Articles, a notification of the monomer substances used to make polymers 
should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of REACH, 
where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers should register 
monomer substances used to make polymers in accordance with the set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately continue to 
react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.
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Ændringsforslag af Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 

Westlund

Ændringsforslag 130
ARTIKEL 7

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

1. Enhver producent eller importør af 
artikler skal indsende en registrering til 
agenturet for ethvert stof indeholdt i disse
artikler, hvis 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 er beregnet til at blive frigivet 
under normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse af artiklen.

b) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse af artiklen.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler skal underrette agenturet i 
overensstemmelse med stk. 4, hvis et stof 
opfylder kriterierne i artikel 56 og er 
identificeret i henhold til artikel 58, stk. 1, 
og hvis begge følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Enhver producent eller importør af 
artikler skal underrette agenturet i 
overensstemmelse med stk. 4, hvis et stof 
opfylder kriterierne i artikel 56 og er 
identificeret i henhold til artikel 58, stk. 1, 
og såfremt:

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

udgår

b) stoffet er til stede i disse artikler i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent.

b) stoffet er til stede i disse artikler i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent i en 
homogen del af en artikel
ba) stofspecifikke koncentrationsgrænser 
på under 0,1 % -grænsen kan vedtages i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 130, stk. 3
bb) producenten eller importøren ikke kan 
udelukke eksponering af offentligheden 
eller miljøet for stoffet i de pågældende 
artiklers fulde livscyklus.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis 
producenten eller importøren kan 
udelukke eksponering af mennesker og 

udgår
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miljø ved normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse, herunder 
bortskaffelse. I sådanne tilfælde skal 
producenten eller importøren give 
modtageren af artiklen passende 
vejledning, jf. artikel 32, stk. 4.
4. De oplysninger, der anmeldes, skal 
omfatte følgende:

4. De oplysninger, der anmeldes, skal 
omfatte følgende:

a) producentens eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, 
bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne 
anvendelser finder sted

a) producentens eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, 
bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne 
anvendelser finder sted

b) det eller de i artikel 20, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

b) det eller de i artikel 20, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

c) stoffets identitet som angivet i punkt 
2.1–2.3.4 i bilag VI

c) stoffets identitet som angivet i punkt 
2.1–2.3.4 i bilag VI

d) stoffets/stoffernes klassificering som 
angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI

d) stoffets/stoffernes klassificering som 
angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI

e) en kort beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne af 
stoffet/stofferne i artiklen som angivet i 
punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af 
artiklen/artiklerne f)

e) en kort beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne af 
stoffet/stofferne i artiklen som angivet i 
punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af 
artiklen/artiklerne f)

5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at 
producenter eller importører af artikler skal 
indsende en registrering i 
overensstemmelse med dette afsnit for 
ethvert stof i disse artikler, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at 
producenter eller importører af artikler skal 
indsende en registrering i 
overensstemmelse med dette afsnit for 
ethvert stof i disse artikler, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

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

udgår

b) agenturet har grund til at formode, at b) agenturet har grund til at formode, at
i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og

ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne 
indebærer en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet

ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne 
indebærer en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet

c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1. c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.
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6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse.

6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på 
stoffer, som allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse, hvis den anvendte 
mængde i artiklerne ligger inden for det 
samme eller i et lavere mængdeinterval 
end den registrerede mængde.

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 
1 til 7 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 132, stk. 3.

8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 
1 til 7 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 132, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (first reading 
amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but also the 
steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, almost no 
information will be made available for articles. Amendment 357 from first reading. (Wijkman 
& others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the compromise 
package on substances in articles agreed by a majority of political groups (EP amendment 
357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by providing 
the same level playing field within the framework of the WTO agreements. It will also provide 
a high level protection for consumers. (Hegyi & others)

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

Ændringsforslag 131
ARTIKEL 7

1. Enhver producent eller importør af 
artikler skal indsende en registrering til 

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

agenturet for ethvert stof indeholdt i disse 
artikler, hvis 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 er beregnet til at blive frigivet 
under normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse af artiklen.

b) stoffet er beregnet til at blive frigivet 
under normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse af artiklen.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler skal underrette agenturet i 
overensstemmelse med stk. 4, hvis et stof 
opfylder kriterierne i artikel 56 og er 
identificeret i henhold til artikel 58, stk. 1, 
og hvis begge følgende betingelser er 
opfyldt:

2. Enhver producent eller importør af 
artikler skal underrette agenturet i 
overensstemmelse med stk. 4, hvis et stof 
opfylder kriterierne i artikel 56 og er 
identificeret i henhold til artikel 58, stk. 1, 
såfremt:

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

udgår

b) stoffet er til stede i disse artikler i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent.

b) stoffet er til stede i disse artikler i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent i et 
homogent materiale
c) producenten eller importøren ikke kan 
udelukke eksponering af offentligheden 
eller miljøet for stoffet i de pågældende 
artiklers fulde livscyklus.

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis 
producenten eller importøren kan 
udelukke eksponering af mennesker og 
miljø ved normal eller med rimelighed 
forventet anvendelse, herunder 
bortskaffelse. I sådanne tilfælde skal 
producenten eller importøren give 
modtageren af artiklen passende 
vejledning, jf. artikel 32, stk. 4.

udgår

4. De oplysninger, der anmeldes, skal 
omfatte følgende:

4. De oplysninger, der anmeldes, skal 
omfatte følgende:

a) producentens eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, 
bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne 

a) producentens eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes, som angivet i punkt 1 i bilag VI, 
bortset fra de lokaliteter, hvor deres egne 
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anvendelser finder sted anvendelser finder sted
b) det eller de i artikel 20, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

b) det eller de i artikel 20, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

c) stoffets identitet som angivet i punkt 
2.1–2.3.4 i bilag VI

c) stoffets identitet som angivet i punkt 
2.1–2.3.4 i bilag VI

d) stoffets/stoffernes klassificering som 
angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI

d) stoffets/stoffernes klassificering som 
angivet i punkt 4.1 og 4.2 i bilag VI

e) en kort beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne af 
stoffet/stofferne i artiklen som angivet i 
punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af 
artiklen/artiklerne f)

e) en kort beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne af 
stoffet/stofferne i artiklen som angivet i 
punkt 3.5 i bilag VI og af anvendelserne af 
artiklen/artiklerne f)

f) stoffets/stoffernes mængdeinterval, 1-10
tons, 10-100 tons osv.

f) stoffets/stoffernes mængdeinterval, 1-10 
tons, 10-100 tons osv.

5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at 
producenter eller importører af artikler skal 
indsende en registrering i 
overensstemmelse med dette afsnit for 
ethvert stof i disse artikler, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

5. Agenturet kan træffe afgørelse om, at 
producenter eller importører af artikler skal 
indsende en registrering i 
overensstemmelse med dette afsnit for 
ethvert stof i disse artikler, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

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

udgår

b) agenturet har grund til at formode, at b) agenturet har grund til at formode, at
i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og i) stoffet vil blive frigivet fra artiklerne, og

ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne 
indebærer en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet 

ii) frigivelsen af stoffet fra artiklerne 
indebærer en risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet 

c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1. c) stoffet er ikke omfattet af stk. 1.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

Registreringsansøgningen ledsages af det 
gebyr, der kræves i henhold til afsnit IX.

6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse.

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

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 8. Foranstaltninger til gennemførelse af stk. 
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1 til 7 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 132, stk. 3.

1 til 7 vedtages i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 132, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it exceeds 
0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to facilitate 
calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise the whole 
article would be almost meaningless and create an uneven playing field between EU 
manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous materials in an 
article, and not to the whole article, in line with other Community legislation (e.g. RoHS, 
ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the Council text 
only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation adopted by 
Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from manufacture should 
be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for suspecting a 
risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations and to provide a 
high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not need to 
inform the agency anymore about the presence of substances of very high concern in their 
article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, the agency would have 
no information about the presence of such substances in imported articles, even if present in 
high concentrations. However, such information may be essential for authorisation or 
restriction purposes with a view to protect human health and the environment.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 132
ARTIKEL 7, STK. 1 A (nyt)

 1a.  Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse 
på stoffer, der er ingredienser tilsat 
tobaksvarer i henhold til artikel 2, stk. 1, 
og artikel 2, stk. 5, i direktiv 2001/37 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobaksvarer.
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Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 88, der vedtoges under førstebehandlingen.

Hverken eksponeringsscenariet eller de skadelige virkninger fra tilsætningsstoffer i 
tobaksvarer berettiger til undtagelser fra registreringskravet for disse stoffer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 133
ARTIKEL 7, STK. 1 A (nyt)

1a.  Stk. 1, litra a), finder ikke anvendelse 
på stoffer, der anvendes som ingredienser 
i tobaksvarer som defineret i artikel 4 i 
direktiv 95/59/EF om forbrugsbeskatning 
af forarbejdet tobak bortset fra 
omsætningsafgift.

Or. en

Begrundelse

Kompromisændringsforslag mellem ændring 88 fra Parlamentets førstebehandling og Rådets 
fælles holdning.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 134
ARTIKEL 7, STK. 7

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 
4 anvendelse seks måneder efter, at et stof 
er identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

7. Stk. 1 og 5 finder anvendelse tre 
måneder efter den frist, der er fastsat i 
artikel 23, stk. 3.
Stk. 2, 3 og 4 finder anvendelse seks 
måneder efter, at et stof er identificeret i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
forudsat at der er gået tre måneder fra 
den frist, der er fastsat i artikel 23, stk. 3. 

Or. en
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Begrundelse

Genindsætter fristerne for opfyldelse af bestemmelserne fra Kommissionens oprindelige 
forslag. Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 23 af samme stiller.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 135
ARTIKEL 7, STK. 7

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

7. Stk. 1 og 5 finder anvendelse tre 
måneder efter den frist, der er fastsat i 
artikel 23, stk. 3.
Denne artikels stk. 2, 3 og 4 finder 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1, forudsat at der er gået 
seks måneder fra den frist, der er fastsat i 
artikel 23, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til en glat gennemførelse i praksis af bestemmelserne om stoffer i artikler og for at 
begrænse risikoen for afbrydelser i forsyningskæden bør producentens ansvar ikke sendes 
nedad i forsyningskæden, dvs. til downstream-brugere. Downstream-brugere kan på samme 
tid være producenter af artikler. Størsteparten af dem er SMV'er. Af hensyn til den praktiske 
gennemførlighed af artikel 7 bør producenter have mulighed for som fastsat i artikel 7, stk. 6, 
at basere deres registreringer/anmeldelser på tidligere registreringer, hvorved det kan udgås, 
at forpligtelser flyttes fra producenten af stoffet til downstream-brugeren. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 136
ARTIKEL 7, STK. 7

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse seks måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

7. Fra ... finder denne artikels stk. 2, 3 og 4 
anvendelse 18 måneder efter, at et stof er 
identificeret i overensstemmelse med 
artikel 58, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Detailhandlere og postordrefirmaer bestiller deres varer op til 18 måneder før importen. 
Importøren af en artikel bør allerede under ordreafgivelsen være i stand til at give 
leverandøren en positivliste over stoffer, som skal omgås med forsigtighed eller undgås under 
produktionen. Kandidatlisten vil - sammen med bilag XIV til REACH - kunne fungere som en 
sådan positivliste. Hvis fristen i artikel 7, stk. 7, er for kort og ikke tager højde for de aktuelle 
indkøbscyklusser, vil importøren ikke blot befinde sig i en usikker retssituation, men vil heller 
ikke kunne indvirke på produktionsprocessen på passende måde. Fristen bør derfor udvides.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten + Chris Davies

Ændringsforslag 137
ARTIKEL 7, STK. 7 A (nyt)

7a. Agenturet opstiller retningslinjer til 
hjælp for producenter og importører af 
artikler såvel som for de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The Council 
proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector specific guidelines 
for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 1st plenary reading, are 
no longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to replace the guidelines for the 
consumer goods sector) has not produced a workable result. Nonetheless the sector depends 
on professional and knowledgeable help– just as the different authorities involved in the 
import procedures. Guidelines drafted by the agency would provide a uniform level of support 
for companies and authorities in all EU Member States and likewise for non-European 
companies who may lack a thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in providing 
guidelines. (Davies)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 138
ARTIKEL 8 A (ny)

Artikel 8a
Overdragelse og deling af registreringer, 
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"grupperegistrering"
1. Et retskrav erhvervet ved registrering 
kan både overdrages og deles. 
Overtageren indtræder i den oprindelige 
registrants rettigheder og pligter. Hvis en 
registrering deles, tildeler agenturet den 
nye ejer et nyt registreringsnummer.  
2. Er producenten et datterselskab af en 
anden juridisk person (det såkaldte 
"moderselskab"), kan moderselskabet i 
datterselskabets navn foretage og 
opretholde en registrering. Omvendt kan 
et datterselskab også foretage og 
opretholde en registrering for 
moderselskabet eller for andre 
datterselskaber. I sådanne tilfælde kræves 
der kun én registrering. Den juridiske 
person, der udpeges som gruppens 
registrant, har ansvaret for, at 
forpligtelserne i denne forordning 
opfyldes.
3. Stk. 2 finder også anvendelse, når 
moderselskabets eller datterselskabets 
hjemsted ikke ligger inden for EU. Den 
juridiske person, der udpeges som 
gruppens registrant, skal have sit 
hjemsted inden for EU.

Or. en

Begrundelse

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible for him 
to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights arising from a 
registration is necessary in cases in which only part of a firm is transferred to a new owner. 
Since each manufacturer or importer must have a registration number as evidence of 
registration status, in such cases the Agency must assign a new registration number to the 
new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different subsidiaries. The 
delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a unit which may be part 
of either the parent company or a subsidiary. The proposed group registration would be an 
appropriate way of reducing costs and bureaucracy.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 139
ARTIKEL 9, STK. 2

2. For så vidt angår stk. 1 skal producenten 
eller importøren af stoffer eller 
producenten af artikler anmelde følgende 
oplysninger til agenturet:

2. For så vidt angår stk. 1 skal producenten 
eller importøren af stoffer eller 
producenten af artikler anmelde følgende 
oplysninger for stoffer, der markedsføres,
til agenturet:

a) identiteten på producenten eller 
importøren af stoffer eller producenten af 
artikler som angivet i punkt 1 i bilag VI

a) producentens eller importørens identitet, 
som angivet i punkt 1 i bilag VI

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2 i 
bilag VI 

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2 i 
bilag VI 

c) stoffets eventuelle klassificering som 
angivet i punkt 4 i bilag VI

c) stoffets eventuelle klassificering som 
angivet i punkt 4 i bilag VI

d) den anslåede mængde som angivet i 
punkt 3.1 i bilag VI 

d) den anslåede mængde som angivet i 
punkt 3.1 i bilag VI 

e) listen over kunder som omhandlet i 
stk. 1, herunder deres navne og adresser.

e) hvis relevant, listen over de kunder, som 
stoffet er blevet leveret til.

Anmeldelsen skal ledsages af det gebyr, 
der kræves i henhold til afsnit IX.

Anmeldelsen skal ledsages af det gebyr, 
der kræves i henhold til afsnit IX.

Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.

Den periode, der er fastsat i stk. 1, 
begynder ved agenturets modtagelse af 
anmeldelsen.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde stoffer, der er fremstillet eller importeret med henblik på F&U, 
bør kun gælde, hvis de pågældende stoffer markedsføres.  Dette vil være i overensstemmelse 
med EU's nuværende kemikalielovgivning. I modsat fald vil F&U-aktiviteter internt i et 
selskab skulle anmeldes, hvilket vil føre til unødvendigt bureaukrati og dermed til 
unødvendige byrder for F&U-aktiviteter.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 140
ARTIKEL 9, STK. 7
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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.

7. Agenturet kan forlænge 
udtagelsesperioden på 5 år med højst 10 år 
mere efter anmodning fra producenten 
eller importøren, hvis producenten eller 
importøren kan påvise, at en sådan 
forlængelse er berettiget ud fra forsknings-
og udviklingsprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde stoffer, der er fremstillet eller importeret med henblik på F&U, 
bør kun gælde, hvis de pågældende stoffer markedsføres.  Dette vil være i overensstemmelse 
med EU's nuværende kemikalielovgivning. I modsat fald vil F&U-aktiviteter internt i et 
selskab skulle anmeldes, hvilket vil føre til unødvendigt bureaukrati og dermed til 
unødvendige byrder for F&U-aktiviteter.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 141
ARTIKEL 9, STK. 9

9. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater 
skal altid behandle oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1-8 fortroligt.

9. Agenturet og de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater 
skal altid behandle oplysninger indsendt i 
henhold til stk. 1 fortroligt. Agenturet 
giver ikke sådanne oplysninger videre til 
nogen anden kompetent myndighed.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at anmelde stoffer, der er fremstillet eller importeret med henblik på F&U, 
bør kun gælde, hvis de pågældende stoffer markedsføres.  Dette vil være i overensstemmelse 
med EU's nuværende kemikalielovgivning. I modsat fald vil F&U-aktiviteter internt i et 
selskab skulle anmeldes, hvilket vil føre til unødvendigt bureaukrati og dermed til 
unødvendige byrder for F&U-aktiviteter.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 142
ARTIKEL 10, LITRA A, NR.VIII A (nyt)

 viii) 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

(Ændring 96 – førstebehandling)

Begrundelse

Der bør gives oplysninger om gennemførte dyreforsøg og antallet af anvendte dyr.

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

Ændringsforslag 143
ARTIKEL 10, LITRA A, NR. XI 

xi) en angivelse af, hvilke af oplysningerne 
i artikel 118, stk. 2, producenten eller 
importøren ikke mener bør offentliggøres 
på internettet i overensstemmelse med 
artikel 76, stk. 2, litra d), herunder en 
begrundelse for, at en offentliggørelse kan
være til skade for vedkommendes eller 
andre berørte parters kommercielle 
interesser.

xi) en angivelse af, hvilke af oplysningerne 
i artikel 118, stk. 2, producenten eller 
importøren ikke mener bør offentliggøres 
på internettet i overensstemmelse med 
artikel 76, stk. 2, litra d), herunder en 
begrundelse for, at en offentliggørelse vil
være til skade for vedkommendes eller 
andre berørte parters kommercielle
interesser.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra c))

Begrundelse

For at undgå, at denne bestemmelse misbruges, bør en anmodning om fortrolighed kun være 
mulig, hvis offentliggørelse vil - og ikke kun potentielt kan - være skadelig for kommercielle 
interesser. 
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 144
ARTIKEL 10, LITRA A A (nyt) 

aa) Oplysninger, der kræves i henhold til 
stk. 1, og som allerede er genereret i 
henhold til anden EU-, OECD- eller 
international lovgivning og/eller andre 
kemikalieprogrammer, kan indgives i 
deres oprindelige format og betragtes som 
værende i overensstemmelse med kravene 
i denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Corresponds to Amendment 575/600 adopted in First Reading. 

Data already collected or reports already compiled on a substance under other EU or 
international programmes or legislation should be permitted and presented as such, without 
the need for modification and/or unnecessary redrafting or re-testing. Examples of such 
programmes are:  the OECD programme for the production of internationally agreed 
Screening Information Data Sets (SIDS), the International Chemical Council Association 
High Production Volume (ICCA/HPV) assessments of chemicals, the Human and 
Environmental Risk Assessment Project (HERA) of chemicals used in the home for laundry 
and household cleaning, the monographs of the European Toxicology & Ecotoxicology 
Centre (ECETOC) on individual chemicals, or the EPA HPV Challenge.

Ændringsforslag af Lena Ek + Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 145
ARTIKEL 10, LITRA B A (nyt) 

ba) Der skal fortrinsvis anvendes in vitro-
metoder og (Q)SAR'er ((kvantitative) 
struktur-/aktivitetsrelationer). Med 
henblik herpå stiller Kommissionen en 
fortegnelse over godkendte forsøg, 
databaser og modeller til virksomhedernes 
disposition.

Or. en
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Begrundelse

In vitro-metoder kan begrænse brugen af dyreforsøg. Identisk med ændringsforslag 106 fra 
førstebehandling. (Ek)

Svarer til ændring 106, der vedtoges under førstebehandlingen.      

In vitro-metoder kan begrænse brugen af dyreforsøg.  (Oomen-Ruijten) 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 146
ARTIKEL 11, STK. 3, AFSNIT 1 

3. En producent eller importør kan 
indsende de oplysninger, der er angivet i 
artikel 10, litra a), nr. (iv), (vi), (vii) eller 
(ix), separat, hvis:

3. Med forbehold for afsnit III kan en 
producent eller importør indsende de 
oplysninger, der er angivet i artikel 10, 
litra a), nr. (iv), (vi), (vii) eller (ix), separat, 
hvis:

Or. en

Begrundelse

For at begrænse unødvendige dyreforsøg bør virksomheder, der ikke ønsker at indsende data 
i fællesskab med andre, stadig være forpligtet til at dele data fra dyreforsøg. Kravene om 
datadeling i afsnit III bør gælde, uanset om dataene indsendes i fællesskab eller separat.

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

Ændringsforslag 147
ARTIKEL 11, STK. 3, AFSNIT 1 

3. En producent eller importør kan 
indsende de oplysninger, der er angivet i 
artikel 10, litra a), nr. (iv), (vi), (vii) eller 
(ix), separat, hvis:

3. Med undtagelse af tilfælde, hvor der 
kræves data fra dyreforsøg, kan en 
producent eller importør kan indsende de 
oplysninger, der er angivet i artikel 10, 
litra a), nr. (iv), (vi), (vii) eller (ix), separat, 
hvis:

Or. en
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(Den relevante del af ændring 379 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Det bør præciseres tydeligt, at der ikke er mulighed for at unddrage sig deling af data fra 
dyreforsøg.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 148
ARTIKEL 12, STK. 2 A (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at begrænse unødvendige dyreforsøg ved at sikre, at 
virksomhederne, navnlig SMV'er, bliver gjort opmærksom på oplysninger, der allerede er 
tilgængelige. Ændring 106 og del af ændring 549 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 149
ARTIKEL 12, STK. 2 A (nyt)

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

Or. en
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(Ændring 106 – førstebehandling)

Begrundelse

I betragtning af de etiske og videnskabelige forbehold over for dyreforsøg bør der fortrinsvis 
anvendes alternative strategier. Agenturet bør give virksomhederne alle nødvendige 
oplysninger. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 150
ARTIKEL 12, STK. 2 A (nyt)

2a. Mængden pr. år for et indfasningsstof 
beregnges på grundlag af den 
gennemsnitlige mængde, der er blevet 
fremstillet eller importeret i de tre år, der 
går forud for indsendelsen af 
registreringsdossieret.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 611 fra førstebehandlingen.

Usædvanlige udsving i produktionsmængder ville kunne øge oplysningskravene betydeligt, 
når en tonnagetærskel overskrides.  Det er derfor nødvendigt at tillade en vis grad af 
fleksibilitet for stoffer i små tonnager, navnlig under indfasning. Et treårsgennemsnit vil 
kunne sikre, at der kun gælder mere omfattende registreringskrav, når en registrant 
overstiger tonnagetærsklen i betydeligt omfang.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 151
ARTIKEL 13, STK. 1

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan fremskaffes på anden 
måde end ved forsøg, især ved anvendelse
af modeller for kvantitative eller kvalitative 
struktur-aktivitets-relationer eller på 
grundlag af oplysninger om strukturelt 
beslægtede stoffer (gruppering eller 
analogislutning), under forudsætning af at 

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber, især med hensyn til toksicitet 
for mennesker, fremskaffes så vidt muligt
på anden måde end ved forsøg med 
hvirveldyr, især ved anvendelse af 
modeller for kvantitative eller kvalitative 
struktur-aktivitets-relationer eller på 
grundlag af oplysninger om strukturelt 
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betingelserne i bilag XI er opfyldt. Forsøg i 
henhold til bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, 
bilag IX og bilag X kan undlades, hvis det 
kan begrundes med oplysninger om 
eksponering og gennemførte 
risikohåndteringsforanstaltninger som 
angivet i punkt 3 I bilag XI.

beslægtede stoffer (gruppering eller 
analogislutning), under forudsætning af at 
betingelserne i bilag XI er opfyldt. Forsøg 
i henhold til bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, 
bilag IX og bilag X kan undlades, hvis det 
kan begrundes med oplysninger om 
eksponering og gennemførte 
risikohåndteringsforanstaltninger som 
angivet i punkt 3 i bilag XI.

Or. en

Begrundelse

Ud over de etiske spørgsmål, der er forbundet med forsøg med hvirveldyr, er der talrige 
videnskabelige problemer med værdien af sådanne dyreforsøg for mennesker.  Oplysninger 
om stoffers egenskaber bør derfor ikke kun ske på grundlag af alternative metoder som 
QSAR, men også ud fra nye og lovende testmetoder for kemikalier, hvor deres virkninger 
vurderes gennem markørgeners reaktioner. 

(Ændring 549 fra EP’s førstebehandling).

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

Ændringsforslag 152
ARTIKEL 13, STK. 1

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan fremskaffes på anden 
måde end ved forsøg, især ved anvendelse 
af modeller for kvantitative eller kvalitative 
struktur-aktivitets-relationer eller på 
grundlag af oplysninger om strukturelt 
beslægtede stoffer (gruppering eller 
analogislutning), under forudsætning af at 
betingelserne i bilag XI er opfyldt. Forsøg i 
henhold til bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, 
bilag IX og bilag X kan undlades, hvis det 
kan begrundes med oplysninger om 
eksponering og gennemførte 
risikohåndteringsforanstaltninger som 
angivet i punkt 3 i bilag XI.

1. Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber, især med hensyn til toksicitet 
for mennesker, fremskaffes så vidt muligt
på anden måde end ved forsøg med 
hvirveldyr, især ved anvendelse af 
modeller for kvantitative eller kvalitative 
struktur-aktivitets-relationer eller på 
grundlag af oplysninger om strukturelt 
beslægtede stoffer (gruppering eller 
analogislutning), under forudsætning af at 
betingelserne i bilag XI er opfyldt, eller 
toksikogenomik. Forsøg i henhold til 
bilag VIII, punkt 8.6 og 8.7, bilag IX 
og bilag X kan undlades, hvis det kan 
begrundes med oplysninger om 
eksponering og gennemførte 
risikohåndteringsforanstaltninger som 
angivet i punkt 3 i bilag XI.



AM\629993DA.doc PE 378.589v01-00 74/116 AM\

DA

Or. en

(Ændring 549 – førstebehandling)

Begrundelse

Ud over de etiske spørgsmål, der er forbundet med forsøg med hvirveldyr, er der talrige 
videnskabelige problemer med værdien af sådanne dyreforsøg for mennesker.  Oplysninger 
om stoffers egenskaber bør derfor ikke kun ske på grundlag af alternative metoder som 
QSAR, men også ud fra nye og lovende testmetoder for kemikalier, hvor deres virkninger 
vurderes gennem markørgeners reaktioner.  

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 153
ARTIKEL 13, STK. 2

2. Hvis forsøg er påkrævet til fremskaffelse 
af oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber, skal disse udføres i henhold til 
forsøgsmetoder fastlagt i en 
kommissionsforordning vedtaget efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3, der 
revideres efter behov, navnlig med henblik 
på at raffinere, begrænse eller erstatte 
dyreforsøg, eller i henhold til andre 
internationale forsøgsmetoder, som 
Kommissionen eller agenturet har 
anerkendt som værende hensigtsmæssige.

Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan fremskaffes i henhold til 
andre forsøgsmetoder, forudsat at 
betingelserne i bilag XI er opfyldt.

2. Hvis forsøg er påkrævet til fremskaffelse 
af oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber, skal disse udføres i henhold til 
forsøgsmetoder fastlagt i en 
kommissionsforordning vedtaget efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3a, der 
revideres efter behov, navnlig med henblik 
på at raffinere, begrænse eller erstatte 
dyreforsøg, eller i henhold til andre 
internationale forsøgsmetoder, som 
Kommissionen eller agenturet har 
anerkendt som værende hensigtsmæssige.

Oplysninger om stoffers iboende 
egenskaber kan fremskaffes i henhold til 
andre forsøgsmetoder, forudsat at 
betingelserne i bilag XI er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at tilpasse teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især for at udskifte den almindelige forskriftsprocedure med en 
forskriftsprocedure med kontrol, eftersom de pågældende foranstaltninger er generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den foreslåede 
lovgivning.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 154
ARTIKEL 13, STK. 3

3. Økotoksikologiske og toksikologiske 
forsøg og analyser skal udføres efter de 
principper for god laboratoriepraksis, der 
er fastsat i direktiv 2004/10/EF eller andre 
internationale standarder, som 
Kommissionen eller agenturet har 
anerkendt som ækvivalente, og efter 
bestemmelserne i direktiv 86/609/EØF, 
hvis det er relevant.

3. Nye laboratorieforsøg med hvirveldyr 
skal udføres efter de principper for god 
laboratoriepraksis, der er fastsat i direktiv 
87/18/EØF og efter bestemmelserne i 
direktiv 86/609/EØF.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 375 fra førstebehandlingen.

God laboratoriepraksis (GLP) er en ordning for kontrol med laboratorier og dokumentering. 
Den vedrører ikke forsøgsmetoderne eller kvaliteten af forsøgsresultaterne. GLP er imidlertid 
meget dyr og vil føre til uforholdsmæssige forsøgsomkostninger for navnlig stoffer i små 
mængder uden at forbedre resultaterne. GLP bør derfor kun anvendes på forsøg med 
hvirveldyr.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 155
ARTIKEL 13, STK. 4

4. Hvis et stof allerede er registreret, er en 
ny registrant berettiget til at henvise til 
tidligere indsendte undersøgelsesresuméer 
eller fyldestgørende 
undersøgelsesresuméer vedrørende samme 
stof, forudsat at han kan påvise, at det stof, 
som han nu registrerer, er det samme som 
det tidligere registrerede, herunder med 
hensyn til renhed og arten af urenheder, og 
forudsat at den tidligere registrant/de 
tidligere registranter har givet tilladelse til 
at henvise til de fuldstændige 
undersøgelsesrapporter med henblik på 
registrering. En ny registrant må ikke 
henvise til sådanne undersøgelser for at 

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 det stof, 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.
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fremskaffe de oplysninger, der kræves i 
henhold til punkt 2 i bilag VI.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 615 fra førstebehandlingen.

Der bør sikres adgang til data om forsøg, der ikke er udført på dyr, således som det allerede 
er fastsat for dyreforsøg. Knytter an til beskyttelsen af undersøgelsernes ejeres rettigheder.

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

Ændringsforslag 156
ARTIKEL 14, STK. 1, AFSNIT 1

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

Or. en

Begrundelse

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data also for 
low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based approach" of 
REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an assessment of a) 
hazard and b) exposure is only required in the chemical safety report. To limit the safety 
assessments to substances above 10 tonnes would exclude two-thirds of the substances from 
both those assessments. As a consequence, it would be near impossible to identify the 
appropriate risk management measures to protect workers or consumers against hazardous 
substances. A data graveyard serves nobody. (Schlyter & others)
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 

Péter Olajos, Avril Doyle + Urszula Krupa

Ændringsforslag 157
ARTIKEL 14, STK. 1, AFSNIT 1

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
98/24/EF udføres der en 
kemikaliesikkerhedsvurdering, og der 
udarbejdes en kemikaliesikkerhedsrapport, 
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 der en 
kemikaliesikkerhedsvurdering, og der 
udarbejdes en kemikaliesikkerhedsrapport 
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

REACH bør ikke blive en data-kirkegård. Kemikaliesikkerhedsvurderingen er afgørende for 
en risikobaseret ordning og for risikostyring, da den henstiller til sikker håndtering blandt 
brugere af kemikalier. Dette ændringsforslag sikrer risikostyring for stoffer på over 1 ton pr. 
år, og meget problematiske stoffer vil blive identificeret. Den relevante del af EP's ændring 
110 genfremsættes. (Tzampazi + Hegyi m.fl.+ Krupa)

Data er en forudsætning for, at der kan foretages en forenklet risikovurdering via 
kemikaliesikkerhedsrapporten. Genfremsættelse af den relevante del af EP's ændring 110. 
(Wijkman m.fl.)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 158
ARTIKEL 14, STK. 2, AFSNIT 1 A (nyt)

Denne bestemmelse gælder ikke for 
nanopartikler. 

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra d), for at tage højde for 
ændret udtalelse fra SCENIHR-komitéen af 10. marts 2006)

Begrundelse

På grund af deres meget lille størrelse har nanopartikler et meget større overfladeareal i 
forhold til deres masse end normale partikler.  Overfladearealet er afgørende for reaktivitet, 
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som har helt central betydning for vurderingen af toksicitet. Ifølge SCENIHR kan fokusering 
på produktion udtrykt som masse i stedet for som partikelstørrelse føre til en betydelig 
undervurdering af nanopartiklers potentielle bidrag til den overordnede risiko ved et stof. 
Tærskelniveauer for undtagelse af kravet om kemikaliesikkerhedsrapporter på grundlag af 
masse eller koncentration bør derfor ikke omfatte konstruerede nanopartikler.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt + Anne Laperrouze, Vittorio Prodi + Cristina 
Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 159
ARTIKEL 14, STK. 2 A (nyt)

2a. Der kræves ingen kemisk 
sikkerhedsvurdering eller kemisk 
sikkerhedsrapport i henhold til stk. 1 for 
stoffer, der er klassificeret som farlige i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller for 
persistente, bioakkumulerbare og toksiske 
(PBT) stoffer eller meget persistente 
bioakkumulerbare (vBvP) stoffer, når 
disse er til stede i massive præparater, 
som er undtaget fra mærkning i henhold 
til artikel 12, stk. 2, i direktiv 1999/45/EF 
og punkt 9.3 i bilag VI til direktiv 
67/548/EØF.

Or. en

Begrundelse

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human health or 
the environment from substances bound in massive preparations is very limited and, 
accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, the obligation to 
perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed under the same 
conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées d’étiquetage, 
conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles ne créent aucun danger 
pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH seraient 
harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 1999/45/CE et 
avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les substances dans les préparations 
qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and approved in 
first reading.
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CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances until a 
specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 1999/45/EC 
Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger to the environment 
or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 160
ARTIKEL 14, STK. 4, AFSNIT 1

4. Hvis producenten eller importøren som 
et resultat af udførelsen af litra 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:

4. For nanopartikler eller hvis 
producenten eller importøren som et 
resultat af udførelsen af trin a)-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 kemikaliesikkerhedsvurderingen også 
omfatte følgende yderligere trin:

Or. en

(Nyt ændringsforslag, jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra d), for at tage højde for 
SCENIHR-komitéens ændrede udtalelse af 10. marts 2006)

Begrundelse

Ifølge SCENIHR er de forsøg, der normalt foretages for at fastslå et produkts toksicitet, 
muligvis ikke tilstrækkelige til at opspore alle skadelige virkninger af nanopartikler, hvilket 
skyldes nanopartiklers og nanopartikeartiklers særlige egenskaber.  Det er derfor 
uhensigtsmæssigt at lade vurderingen af et stofs farlighed, der er afgørende for, om der bliver 
gennemført en eksponeringsvurdering, bygge alene på standardforsøg.  Der bør udføres 
eksponeringsvurderinger for alle konstruerede nanopartikler uanset resultaterne af de 
standardmæssige toksicitetsforsøg.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 161
ARTIKEL 15

1. Aktive stoffer og hjælpestoffer, der er 1. Aktive stoffer, i det omfang de er 
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fremstillet eller importeret udelukkende til 
anvendelse i plantebeskyttelsesmidler, og 
som er optaget enten i bilag I til 
direktiv 91/414/EØF eller i forordning 
(EØF) nr. 3600/92, forordning (EF) 
nr. 703/2001, forordning 
(EF) nr. 1490/2002 eller beslutning 
2003/565/EF, og ethvert stof, for hvilket 
Kommissionen har truffet en afgørelse 
vedrørende dossierets fuldstændighed i 
henhold til artikel 6 i direktiv 91/414/EØF, 
anses for at være registrerede, og 
registreringen anses for at være afsluttet, 
for så vidt angår fremstilling eller import til 
anvendelse som plantebeskyttelsesmiddel, 
og derfor for at opfylde kravene i dette 
afsnits kapitel 1 og 5.

fremstillet eller importeret til anvendelse i 
plantebeskyttelsesmidler, og som er 
optaget enten i bilag I til 
direktiv 91/414/EØF eller i forordning 
(EØF) nr. 3600/92, forordning (EF) 
nr. 703/2001, forordning 
(EF) nr. 1490/2002 eller beslutning 
2003/565/EF, og ethvert stof, for hvilket 
Kommissionen har truffet en afgørelse 
vedrørende dossierets fuldstændighed i 
henhold til artikel 6 i direktiv 91/414/EØF, 
og hjælpestoffer, i det omfang de er 
fremstillet eller importeret til anvendelse i 
plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt i 
henhold til direktiv 91/414/EØF, anses for 
at være registrerede, og registreringen 
anses for at være afsluttet, for så vidt angår 
fremstilling eller import til anvendelse som 
plantebeskyttelsesmiddel, og derfor for at 
opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 
og 5.

2. Aktive stoffer, der er fremstillet eller 
importeret udelukkende til anvendelse i 
biocidholdige produkter og er optaget 
enten i bilag I, IA eller IB til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter eller i 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den 
anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der 
er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 
98/8/EF, inden datoen for den afgørelse, 
der er nævnt i artikel 16, stk. 2, andet 
afsnit, i direktiv 98/8/EF, anses for at være 
registrerede, og registreringen anses for at 
være afsluttet, for så vidt angår fremstilling 
eller import til anvendelse som 
biocidholdigt produkt, og derfor for at 
opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 
og 5.

2. Aktive stoffer, i det omfang de er 
fremstillet eller importeret udelukkende til 
anvendelse i biocidholdige produkter og er 
optaget enten i bilag I, IA eller IB til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter 
eller i Kommissionens forordning (EF) 
nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den 
anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der 
er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i direktiv 
98/8/EF, inden datoen for den afgørelse, 
der er nævnt i artikel 16, stk. 2, andet 
afsnit, i direktiv 98/8/EF, anses for at være 
registrerede, og registreringen anses for at 
være afsluttet, for så vidt angår fremstilling 
eller import til anvendelse som 
biocidholdigt produkt, og derfor for at 
opfylde kravene i dette afsnits kapitel 1 
og 5.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilføjer en nødvendig præcisering til Rådets fælles holdning. Stoffer 
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bør betragtes som registrerede, når der er tale om anvendelse som plantebeskyttelsemiddel 
eller biocid.  Andre anvendelser bør registreres. Se ændring 466 fra førstebehandlingen, som 
udelukker stoffer, i det omfang de anvendes i plantebeskyttelsesmidler og biocider, fra bl.a. 
registreringskapitlet.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 162
ARTIKEL 17, STK. 3, AFSNIT 1

3. Stk. 2 finder kun anvendelse på isolerede 
mellemprodukter anvendt på 
produktionsstedet, hvis producenten 
bekræfter, at stoffet kun fremstilles og 
anvendes under strengt kontrollerede 
forhold, således at det er strengt indesluttet 
ved hjælp af tekniske foranstaltninger i 
hele sin livscyklus. Der skal anvendes 
kontrolteknologier og -fremgangsmåder for 
at reducere emission og deraf følgende 
eksponering mest muligt.

3. Stk. 2 finder kun anvendelse på isolerede 
mellemprodukter anvendt på 
produktionsstedet, hvis producenten 
bekræfter, at stoffet kun fremstilles og 
anvendes under strengt kontrollerede 
forhold, således at det er strengt indesluttet 
ved hjælp af tekniske foranstaltninger i 
hele sin livscyklus, og at han har anvendt 
passende risikohåndteringsforanstalt-
ninger fastsat på grundlag af en 
vurdering af risiciene for sundhed og 
miljø. Der skal anvendes kontroltekno-
logier og -fremgangsmåder for at reducere 
emission og deraf følgende eksponering 
mest muligt.

Or. fr

Begrundelse

Der kan sikres kontrol over risici i forbindelse med en produktions- eller anvendelsesproces 
både ved hjælp af streng indeslutning og ved anvendelse af passende 
risikohåndteringsforanstaltninger fastsat på grundlag af en vurdering af risiciene for sundhed 
og miljø. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 163
ARTIKEL 19, STK. 2, AFSNIT 1, LITRA C

c) han er uenig med den ledende registrant 
om udvælgelsen af disse oplysninger.

c) han er uenig med den ledende registrant 
om udvælgelsen af disse oplysninger.

Agenturet vurderer denne forklaring og 
beslutter, om den skal accepteres eller ej. 
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Accepteres den ikke, skal virksomheden 
deltage i fælles indsendelse 
oplysningerne.

Or. es

Begrundelse

Således som den nuværende ordlyd er udformet, er kriterierne for, at producenter og 
importører kan indsende oplysninger separat, meget uklare og vanskelige at begrunde og 
bedømme. Ganske vist pålægges agenturet i de foregående artikler den opgave at vurdere 
denne form for begrundelse, men det er ikke fastlagt, hvad der skal ske, hvis begrundelsen 
ikke er fyldestgørende.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 164
ARTIKEL 22, STK. 1, LITRA C)

c) ændringer i de årlige eller samlede
mængder, der fremstilles eller importeres 
af vedkommende, hvis disse medfører et 
ændret mængdeinterval, herunder ophør af 
produktion eller import

c) ændringer i de mængder, beregnet på 
grundlag af gennemsnittet af 
produktionsmængderne i de tre 
umiddelbart foregående kalenderår, der 
fremstilles eller importeres af 
vedkommende, hvis disse medfører et 
ændret mængdeinterval, herunder ophør af 
produktion eller import

Or. en

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt + Holger Krahmer

Ændringsforslag 165
ARTIKEL 23

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... 
* på følgende stoffer:

1. Artikel 5, artikel 6 og artikel 21 finder 
ikke anvendelse før den ... * på følgende 
stoffer:

a) indfasningsstoffer, der er klassificeret 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 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 

a) indfasningsstoffer, der er klassificeret 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 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 
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pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter ... 

pr. producent eller pr. importør mindst én 
gang efter ... 

b) indfasningsstoffer, der er klassificeret 
som meget giftige for vandlevende 
organismer, og som kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 
(R50/53) i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, og 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 ...**

b) indfasningsstoffer, der er klassificeret 
som meget giftige for vandlevende 
organismer, og som kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 
(R50/53) i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, og 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 ...**

c) indfasningsstoffer, der 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 ... .

c) indfasningsstoffer, der 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 ... .

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... 
** på indfasningsstoffer, der fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 100 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter ....

2. Artikel 5, artikel 6, og artikel 21 finder 
ikke anvendelse før den ... ** på 
indfasningsstoffer, der fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 100 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter ....

3. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... 
*** 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 ....

3. Artikel 5, artikel 6, og artikel 21 finder 
ikke anvendelse før den ... *** 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 ....

Or. en

Begrundelse

Genindsætter fristerne for opfyldelse af bestemmelserne fra Kommissionens oprindelige 
forslag. Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 7 af samme stiller. (Roth-
Behrendt)

Den foreslåede ændring af artikel 23 har til formål at sikre overensstemmelse med den 
foreslåede frist for gennemførelsen af artikel 7 og sætter ikke spørgsmålstegn ved princippet 
om en gradvis ikrafttrædelse af REACH for indfasningsstoffernes vedkommende.  (Krahmer)
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 166
ARTIKEL 23, STK. 1, AFSNIT 1

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ...  
på følgende stoffer: 

1. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, 
artikel 14, artikel 17, artikel 18 og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ...  
på følgende stoffer:

Or. en

Begrundelse

Tilføjer overgangsperioder for registreringen af mellemprodukter og for udførelsen af 
kemikaliesikkerhedsvurderinger.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Urszula 
Krupa + Evangelia Tzampazi + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, 

Åsa Westlund

Ændringsforslag 167
ARTIKEL 23, STK. 2

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... 
på indfasningsstoffer, der 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 ikrafttræden.

2. Artikel 5, artikel 6, artikel 7, stk. 1, og 
artikel 21 finder ikke anvendelse før den ... 
på indfasningsstoffer, der er klassificeret 
som meget toksiske for akvatiske 
organismer, og som kan være forbundet 
med uønskede langtidsvirkninger i det 
akvatiske miljø (R50/53) i 
overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF, eller 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 ikrafttræden.

Or. en

(Ændring 374 – førstebehandling)

Begrundelse

En yderligere risikobaseret prioritering: Stoffer i mængder på under 100 tons, som er toksiske 
for akvatiske organismer, og som kan være forbundet med uønskede langtidsvirkninger, bør 
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omfattes af den anden registreringsfase, da det ellers vil tage op til 11 år, før disse farlige 
stoffer bliver registreret. (Schlyter m.fl.)

Dette ændringsforslag øger den risikobaserede prioritering i registreringsprocessen og 
forbedre sammenhængen med eksisterende lovgivning. Genfremsættelse af EP's ændring 374. 
(Krupa + Tzampazi + Hegyi m.fl.)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 168
ARTIKEL 25, STK. - 1  (nyt)

-1. Producenter eller importører deler de i 
artikel 11, litra a), nr. vii) og viii), 
specificerede oplysninger og stiller dem til 
rådighed med henblik på registrering for 
at undgå gentagelse af undersøgelser. 
I tilfælde (dog ikke hvis der kræves 
oplysninger fra dyreforsøg), hvor:
a) udgifterne til deling af oplysninger ville 
være uforholdsmæssigt store
b) oplysningen ikke er relevant for det 
pågældende stof eller
c) oplysningerne er 
forretningshemmeligheder, og 
registranten med rette mener at kunne 
lide betydelige forretningsmæssige tab 
som følge af krav om at dele oplysninger
skal registranten sende agenturet en 
begrundelse for ikke enten helt eller 
delvist at dele oplysningerne.
Efter anmodning fra en anden potentiel 
registrant og mod betaling af et gebyr 
undersøger agenturet, om en begrundelse 
er velfunderet. SMV'er betaler kun et 
mindre gebyr. Finder agenturet, at en 
begrundelse ikke er velfunderet, 
indrømmes den oprindelige registrant 
ikke fritagelse for deling af oplysninger, 
og agenturets udgifter til undersøgelse af 
begrundelsen afholdes i så fald af denne 
registrant. I sådanne tilfælde 
tilbagebetales det indbetalte gebyr.
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Der kræves ingen begrundelse for ikke at 
dele de i del 5 i bilag VII og VIII 
specificerede fysisk-kemiske oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 379, der blev vedtaget ved førstebehandlingen.

Er overensstemmende med artikel 11, stk. 3, i den fælles holdning. Dette ændringsforslag har 
til formål at gøre omkostningerne ved datadeling mere overkommelige.  Datadeling er fortsat 
obligatorisk, medmindre de er et misforhold med hensyn til de byrder, der påhviler de 
involverede parter. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 169
ARTIKEL 25, STK. 3

3. Ethvert undersøgelsesresumé eller 
fyldestgørende undersøgelsesresumé 
vedrørende undersøgelser indsendt inden 
for rammerne af en registrering i henhold 
til denne forordning mindst ti år tidligere 
kan med henblik på registrering anvendes 
af en anden producent eller importør.

3. Ethvert resumé eller fyldestgørende 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser baseret på såvel dyreforsøg 
som andre former for forsøg, som er 
indsendt inden for rammerne af en 
registrering mindst 15 år tidligere, kan af 
agenturet frit stilles til rådighed for 
enhver anden registrant eller potentiel 
registrant.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 383, der blev vedtaget ved førstebehandlingen.

Hermed bringes REACH i overensstemmelse med andre EU-retsakter (f.eks. om biocidholdige 
produkter). 

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 170
ARTIKEL 25 A (ny)

1. Hvis producenten eller importøren af et 
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stof, enten alene eller i et produkt, 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 23, stk. 
1, fastsatte frist, for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
a) 24 måneder inden den i artikel 23, stk. 
2, fastsatte frist, for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 100 tons eller 
mere pr. år
c) 36 måneder inden den i artikel 23, 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 ikke 
at registrere stoffet, er han forpligtet til at 
indgive anmodning om registrering af 
stoffet.

Or. en

Begrundelse

Hermed skal downstream-brugerne beskyttes mod farer som følge ikke ikke-registrerede 
anvendelser af et stof. (ændring 121 fra førstebehandlingen) (Foglietta & Poli Bortone)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 171
ARTIKEL 27, STK. 1

1. Hvis et stof er blevet registreret inden 
for de sidste 10 år som nævnt i artikel 26, 
stk. 3:
a) skal den potentielle registrant i 

1. I tilfælde af stoffer, der har været
registreret mindre end 15 år, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, som han 
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forbindelse med oplysninger, der omfatter 
forsøg med hvirveldyr, og 
b) kan den potentielle registrant i 
forbindelse med oplysninger, der ikke 
omfatter forsøg med hvirveldyr,
anmode tidligere registranter om de 
oplysninger, som han har behov for i 
medfør af artikel 10, litra a), nr. vi) og vii), 
for at kunne foretage en registrering.

har brug for med hensyn til artikel 10, litra 
a, nr. vi) og vii), for at kunne foretage en 
registrering.

Or. en

Begrundelse

Hermed bringes Reach i overensstemmelse med andre EU-retsakter (som f.eks. om 
biocidholdige produkter). I henhold til direktiv 67/548/EF gælder det ved meddelelse om nye 
stoffer, at dyre undersøgelser giver endog ubegrænset beskyttelse af ejendomsrettigheder.  

Ændringsforslag af Lena Ek + Amalia Sartori

Ændringsforslag 172
ARTIKEL 27, STK. 5 A (nyt)

5a. Hvis den potentielle registrant 
undlader at betale sin del af 
omkostningerne i forbindelse med en 
undersøgelse, hvori der indgår forsøg med 
hvirveldyr, eller andre undersøgelser, der 
kan forhindre dyreforsøg, kan han ikke 
registrere sit stof.

Or. en

Begrundelse

Registranter, der ikke betaler, bør ikke have ret til at registrere. Identisk med ændringsforslag 
135 fra førstebehandlingen. (Ek)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 173
ARTIKEL 27, STK. 6

6. Senest én måned fra den i stk. 5 nævnte 6. Den eller de tidligere registranter har
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underretning skal agenturet give den 
potentielle registrant tilladelse til at 
henvise til de oplysninger, han har 
anmodet om, i sit registreringsdossier.
Forudsat at den eller de tidligere 
registranter stiller den fuldstændige 
undersøgelsesrapport til rådighed for den 
potentielle registrant, har de krav på en 
godtgørelse fra den potentielle registrant i 
forhold til de omkostninger, som de har 
afholdt, og dette krav skal kunne gøres 
gældende ved de nationale domstole.

én måned fra den i stk. 5 nævnte 
underretning til at underrette den 
potentielle registrant og agenturet om de 
omkostninger, som han eller de har 
pådraget sig i forbindelse med den 
pågældende undersøgelse. Efter 
anmodning fra den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, eller resultaterne heraf til 
rådighed for ham efter modtagelse af 
dokumentation for, at han har betalt den 
eller de tidligere registranter en andel af 
de omkostninger, som de har godtgjort, at 
de har afholdt, beregnet på grundlag af de 
regler for omkostningsdeling, agenturet 
har vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 76, stk. 3, litra f).

Or. en

Begrundelse

Det er hensigten med dette ændringsforslag at beskytte ejendomsrettighederne for den, der 
fremskaffer data. I tilfælde af uenighed mellem den, der har fremskaffet data, og den, der 
anmoder om indsigt heri, bør omkostningsdelingen tage udgangspunkt i agenturets 
retningslinjer.

Ændringsforslag af Johannes Blokland + Lena Ek + Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone

Ændringsforslag 174
ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA D A og D B (nye)

da) en kort generel beskrivelse af 
identificerede anvendelser og som et 
minimum, indledende oplysninger om 
anvendelses- og eksponeringskategorier 
som specificeret i bilag VI, punkt 6
db) en fortegnelse over de anvendelser, 
som han har til hensigt at støtte gennem 
registreringen.

Or. en
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(Genfremsættelse af ændring 139 og 368 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 

- who will register the substance, 

- when will it be registered 

- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be confronted 
with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a too short time 
frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, or run the cycle of 
reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration data, thus 
enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor changes from first 
reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio assicurerà 
ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di utilizzare in modo 
sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le contengono. (Em. 368; 139). 
(Foglietta & Poli Bortone)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 175
ARTIKEL 28, STK. 1, LITRA D A (nyt)

da) en kort generel beskrivelse af 
identificerede anvendelser og som et 
minimum, indledende oplysninger om 
anvendelses- og eksponeringskategorier 
som specificeret i bilag VI, punkt 6.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 368 fra førstebehandlingen. 

I forbindelse med Reach indhenter downstream-brugeren oplysninger om et stof, han bruger i 
sine produkter, som f.eks. oplysninger, om hvem der registrerer hvilket stof, hvornår det vil 
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blive registreret, og hvilke ikke-fortrolige anvendelser der er identificeret. Har downstream-
brugeren ikke adgang til alle disse oplysninger eller først på et meget sent stadium, kan han 
stå over en "ikke-registrering" eller en "ikke-identificeret anvendelse", hvorved tidsrammen 
bliver for kort til, at hans leverandør kan genoverveje registrering eller indarbejdelse af en 
yderligere identificeret anvendelse, kan gennemføre forløbet med at omdesigne og 
efterfølgende opnå kundens accept. 

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 176
ARTIKEL 28, STK. 3 A (nyt)

3a. Agenturet
a) udarbejder senest en måned efter 
udløbet af fristen i stk. 2 en fortegnelse 
over stoffer, der i overensstemmelse med 
dette stykke er præregistrerede og 
offentligt tilgængelige på internettet. 
Fortegnelsen omfatter kun navnene på 
stofferne, herunder stoffernes eventuelle 
Einecs- og CAS-nummer.
b) underretter, hvis det samme stof 
allerede er blevet registreret mindre end 
10 år tidligere, straks den eller de 
potentielle registranter om den eller de 
tidligere registranters navn og adresse og 
om de relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som disse allerede har indsendt.
De tilgængelige undersøgelser skal deles 
med den eller de potentielle registranter.

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændring 142 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 177
ARTIKEL 28, STK. 5
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5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de 
stoffer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) 
og d), på sin hjemmeside. Fortegnelsen 
skal kun indeholde stoffernes navn, 
herunder EINECS-nummer og CAS-
nummer, hvis sådanne foreligger, samt 
andre identitetskoder.

5. Agenturet fører en fortegnelse over 
stoffer indeholdende de i artikel 28, stk. 1, 
omhandlede oplysninger.

5a. Senest en måned efter udløbet af den i 
artikel 28, stk. 2, fastsatte frist 
offentliggør agenturet alle de i 
stoffortegnelsen præregistrerede stoffer 
med angivelse af
a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
EINECS- og CAS-numre, hvis de 
foreligger,
b) producentens eller importørens navn 
og adresse eller, når det er relevant, navn 
og adresse på vedkommendes 
repræsentant i henhold til artikel 4, som 
angivet i punkt 1 i bilag VI,
c) en generel beskrivelse af identificerede 
anvendelser og som et minimum, 
indledende oplysninger om anvendelse og 
eksponering i overensstemmelse med 
artikel 28, stk. 1, litra e) og f),
d) den første frist for registrering af hvert 
stof i overensstemmelse med artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Dette er nødvendigt for at give downstream-brugere adgang til relevante 
præregistreringoplysninger, således at de rettidigt kan opfylde deres forpligtelser i 
forbindelse med Reach. Mindre omformulering af ændring 371 fra førstebehandlingen under 
hensyntagen til, at Rådet ønsker det gjort klart, at fortegnelsen bør gøres tilgængelig. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 178
ARTIKEL 28, STK. 5
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5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de 
stoffer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) 
og d), på sin hjemmeside. Fortegnelsen 
skal kun indeholde stoffernes navn, 
herunder EINECS-nummer og CAS-
nummer, hvis sådanne foreligger, samt 
andre identitetskoder.

5. Agenturet fører en fortegnelse over 
stoffer indeholdende de i artikel 28, stk. 1 
omhandlede oplysninger.

5a. Senest en måned efter udløbet af den i 
artikel 28, stk. 2, fastsatte frist 
offentliggør agenturet alle de i 
stoffortegnelsen præregistrerede stoffer 
med angivelse af
a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
EINECS- og CAS-numre, hvis de 
foreligger,
b) producentens eller importørens navn 
og adresse eller, når det er relevant, navn 
og adresse på vedkommendes 
repræsentant i henhold til artikel 4, som 
angivet i punkt 1 i bilag VI,
c) en generel beskrivelse af identificerede 
anvendelser og som et minimum, 
indledende oplysninger om anvendelse og 
eksponering i overensstemmelse med 
artikel 28, stk. 1, litra e) og f),
d) den første frist for registrering af hvert 
stof i overensstemmelse med artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 371 fra førstebehandlingen. 

I forbindelse med Reach kræver downstream-brugeren brugeradgang til relevante 
præregistreringsoplysninger, således at han kan få sin leverandør til at genoverveje 
registrering eller indarbejdelse af en yderligere identificeret anvendelse, i tilfælde af at 
leverandøren ikke har præregistreret stoffet til en bestemt anvendelse.

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Chris Davies

Ændringsforslag 179
ARTIKEL 28, STK. 5
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5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a) og d), på 
sin hjemmeside.  Fortegnelsen skal kun 
indeholde stoffernes navn, herunder 
EINECS-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger, samt andre 
identitetskoder.

5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a) og d), på 
sin hjemmeside.  Fortegnelsen skal kun 
indeholde stoffernes navn, herunder 
EINECS-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger, samt andre 
identitetskoder.

Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den eller de 
potentielle registranter om den eller de 
tidligere registranters navn og adresse og 
om de relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som disse allerede har indsendt. 
De tilgængelige undersøgelser skal deles 
med den eller de potentielle registranter. 

Or. en

Begrundelse

Ændring 142 fra førstebehandlingen, hvormed det skal sikres, at undersøgelsesdata frigives 
efter 10 år. Dette betyder, at selskaber får tilstrækkelig tid til at drage nytte af deres 
investeringer, og at SMV'er får adgang til undersøgelsesdata, som de har brug for for at 
overleve.  (Davies)

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Ændringsforslag 180
ARTIKEL 28, STK. 5

5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a) og d), på 
sin hjemmeside. Fortegnelsen skal kun
indeholde stoffernes navn, herunder
EINECS-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger, samt andre 
identitetskoder.

5. Agenturet skal senest den ... 
offentliggøre en fortegnelse over de stoffer, 
der er omhandlet i stk. 1, litra a) og d), på 
sin hjemmeside. Fortegnelsen skal 
indeholde stoffernes navn, EINECS-
nummer og CAS-nummer, hvis sådanne 
foreligger, samt andre identitetskoder, og 
oplysninger, der er givet indsigt i i 
henhold til artikel 28, stk. 1a og 4a, samt, 
hvis det er relevant, gruppen af stoffer.
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Or. en

(Den relevante del af ændring 371 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). Existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. (Lucas m.fl.)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende artikel 28, stk. 1a og 4a. Conform
EP Amendment 371, the chemical group to which a substance belongs as well as existing data 
from animal tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save costs for 
industry, particularly SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data sharing. (Brepoels 
& Wijkman)

Ændringsforslag af Chris Davies + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 181
ARTIKEL 28, STK. 5 A (nyt)

5a. Agenturet offentliggør desuden på sit 
websted senest …* en fortegnelse over 
indfasningsstoffer, som allerede er 
registreret uden at have været 
præregistreret. Fortegnelsen skal 
indeholde stoffernes navn, deres EINEC-
nummer og CAS-nummer, hvis sådanne 
foreligger, samt andre identitetskoder og, 
hvis det er relevant, gruppen af stoffer.
* 19 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of substances in 
order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, particularly SMEs.
(Davies)

Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 25, stk. 5, af samme 
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forslagsstillere. A list of phase-in substances that have been registered without pre-
registration, and the chemical group to which such substances belong should also be 
published as early as possible to ensure data sharing and, where applicable, read-across 
from the grouping of substances in order to prevent duplicate animal testing and save costs 
for industry, particularly SMEs. (Lucas m.fl.)

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 182
ARTIKEL 28 A (ny)

Fortegnelse over stoffer
1. Agenturet fører en fortegnelse over 
stoffer indeholdende de i artikel 28 
omhandlede oplysninger.
2. Senest en måned efter udløbet af den i 
artikel 28, stk. 2, fastsatte frist 
offentliggør agenturet alle de i 
stoffortegnelsen præregistrerede stoffer 
med angivelse af
a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
EINECS- og CAS-numre, hvis de 
foreligger,  
b) i givet fald producentens eller 
importørens eller den som repræsentant 
udpegede tredjeparts navn og adresse, 
såfremt der er givet tilladelse hertil, jf. 
artikel 28, stk. 1, litra ba),
c) en kort generel beskrivelse af 
identificerede anvendelser i 
overensstemmelse med artikel 28, stk. 1, 
litra ca),
d) den første frist for registrering af hvert 
stof i overensstemmelse med artikel 23.
3. Agenturet offentliggør navnet på det 
stof og, hvis det er relevant, navnet på den 
gruppe af stoffer, herunder EINECS- og 
CAS-numre, hvis de foreligger, for hvilke 
der er anmodet om sen anmeldelse, straks 
efter modtagelsen af sådanne 
anmodninger.



AM\629993DA.doc PE 378.589v01-00 97/116 AM\

DA

4. Senest en måned efter udløbet af den i 
artikel 28, stk. 2, fastsatte frist for sen
anmeldelse opdaterer agenturet 
fortegnelsen over stoffer, således at den 
også kommer til at omfatte de stoffer, for 
hvilke der er modtaget sene 
præregistreringer.
5. Sammen med offentliggørelsen af den i 
stk. 1 og 4 omhandlede fortegnelse over 
stoffer offentliggør agenturet en 
anmodning til enhver, som ejer ikke-
offentligt tilgængelige undersøgelser 
vedrørende hvirveldyr, om at indsende 
oplysninger om tilgængeligheden af 
sådanne undersøgelser.
6. Enhver, som ejer sådanne 
undersøgelser, kan indsende oplysninger 
om tilgængeligheden af sådanne 
undersøgelser til agenturet inden for en 
frist på seks måneder efter 
offentliggørelsen af den i stk. 4 
omhandlede fortegnelse over stoffer. 
Agenturet registrerer disse oplysninger i 
databasen i overensstemmelse med artikel 
28, stk. 5. Sådanne undersøgelser skal 
anvendes i overensstemmelse med artikel 
30.

Or. en

(Til dels genfremsættelse af ændring 371 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

En downstream-bruger har brug for at vide følgende om et stof, som han anvender i sine 
produkter: 

• om stoffet vil blive registreret, 
• hvem der vil registrere stoffet, 
• hvornår det vil blive registreret, 
• og hvilke anvendelser der er identificeret.

Har downstream-brugeren ikke adgang til alle disse oplysninger eller først på et meget sent 
stadium, kan han stå over en "ikke-registrering" eller en "ikke-identificeret anvendelse", 
hvorved tidsrammen bliver for kort til, at hans leverandør kan genoverveje registrering eller 
en identificeret anvendelse eller kan gennemføre forløbet med at omdesigne (uden det ikke-
registrerede stof). 
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Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Ria Oomen-Ruijten + Richard Seeber

Ændringsforslag 183
ARTIKEL 29, STK. 1

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændring fra førstebehandlingen. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having access 
to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, which states that
manufacturers, importers and downstream users may submit information on substances “with 
the intention of being part of the substance information exchange forum…”  It is further 
implicitly recognised in Art 30 paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant 
or downstream user shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which 
participant will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen Standpunktes 
notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise auch eine Beteiligung 
an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind nachgeschaltete Anwender im 
Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. Dieser Änderungsantrag dient daher nur 
einer notwendigen Konsistenz des Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der 
offenbar bei den umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen 
Standpunktes aufgetreten ist. (Seeber)

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 184
Artikel 29, stk. 1

1. Alle producenter og importører, der i 
henhold til artikel 28 har indsendt 
oplysninger til agenturet om samme 

1. Alle producenter, importører og 
designere, der i henhold til artikel 28 har 
indsendt oplysninger til agenturet om 
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indfasningsstof, skal deltage i et forum for 
informationsudveksling om dette stof 
(SIEF - Substance Information Exchange 
Forum).

samme indfasningsstof, skal deltage i et 
forum for informationsudveksling om dette 
stof (SIEF - Substance Information 
Exchange Forum).

Or. fr

Begrundelse

Designerne skal også have adgang til SIEF, således at de kan bidrage med deres oplysninger 
om risici og eksponering.

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

Ændringsforslag 185
ARTIKEL 30, STK. 1, AFSNIT 1

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
det pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden ...**.  Hvis der inden 
for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, 
der ikke involverer forsøg med hvirveldyr, 
kan en deltager i det pågældende SIEF 
anmode om denne undersøgelse inden ....

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i, 
samt konsultere de fortegnelser, som 
agenturet offentliggør i henhold til artikel 
28, stk. 5 og 5a.. Hvis der inden for SIEF'et 
findes en relevant undersøgelse, der 
involverer forsøg med hvirveldyr, skal en 
deltager i det pågældende SIEF anmode 
om denne undersøgelse inden ...**. Hvis 
der inden for SIEF'et findes en relevant 
undersøgelse, der ikke involverer forsøg 
med hvirveldyr, kan en deltager i det 
pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden ....

Or. en

(Delvis genfremsættelse af Kommissionens forslag)

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende artikel 28, stk. 5 og 5a. Med henblik 
på at undgå duplikering af dyreforsøg og spare industrien, navnlig SMV'er,  for 
omkostninger,  bør SIEF'er også skulle konsultere de fortegnelser, som agenturet offentliggør, 
med henblik på at sikre datadeling og i relevant onfang analogisering (read-across) på tværs 
af stofkategorierne.
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Ændringsforslag af Lena Ek + Amalia Sartori

Ændringsforslag 186
ARTIKEL 30, STK. 1, AFSNIT 1

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
det pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden .... Hvis der inden for 
SIEF'et findes en relevant undersøgelse, 
der ikke involverer forsøg med hvirveldyr, 
kan en deltager i det pågældende SIEF 
anmode om denne undersøgelse inden ....

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, skal en deltager i det 
pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden ....

Or. en

Begrundelse

Alle forsøg (hvad enten de involverer hvirveldyr eller ej) bør deles. Identisk med 
ændringsforslag 149 fra førstebehandling.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 187
ARTIKEL 30, STK. 1

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
det pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden ...**. Hvis der inden 
for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, 
der ikke involverer forsøg med hvirveldyr, 
kan en deltager i det pågældende SIEF 

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
det pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse. Hvis der inden for SIEF'et 
findes en relevant undersøgelse, der ikke 
involverer forsøg med hvirveldyr, kan en 
deltager i det pågældende SIEF anmode 
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anmode om denne undersøgelse inden ...**. om denne undersøgelse.
Senest to uger efter anmodningens 
fremsættelse skal undersøgelsens ejer 
fremlægge dokumentation for 
undersøgelsens omkostninger over for den 
eller de deltagere, der anmoder om den. 
Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe 
enhver mulig foranstaltning for at sikre, at 
omkostningerne til deling af oplysningerne 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig 
og ikke-diskriminerende måde. Dette kan 
fremmes ved at følge en 
omkostningsfordelingsvejledning baseret 
på disse principper og vedtaget af agenturet 
i henhold til artikel 73, stk. 2, litra f). Hvis 
de ikke kan nå frem til en sådan aftale, 
deles omkostningerne ligeligt. Ejeren giver 
tilladelse til at henvise til den fuldstændige 
undersøgelsesrapport med henblik på 
registrering senest to uger efter modtagelse 
af betaling herfor. Registranterne skal kun 
dele omkostningerne til de oplysninger, 
som de er forpligtet til at indsende for at 
opfylde registreringskravene.** 20 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Senest en måned efter anmodningens 
fremsættelse skal undersøgelsens ejer 
fremlægge dokumentation for 
undersøgelsens omkostninger over for den 
eller de deltagere, der anmoder om den. 
Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe 
enhver mulig foranstaltning for at sikre, at 
omkostningerne til deling af oplysningerne 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig 
og ikke-diskriminerende måde. Dette kan 
fremmes ved at følge en 
omkostningsfordelingsvejledning baseret 
på disse principper og vedtaget af agenturet 
i henhold til artikel 73, stk. 2, litra f). Hvis 
de ikke kan nå frem til en sådan aftale, 
deles omkostningerne ligeligt. Ejeren giver 
tilladelse til at henvise til den fuldstændige 
undersøgelsesrapport med henblik på 
registrering senest to uger efter modtagelse 
af betaling herfor. Registranterne skal kun 
dele omkostningerne til de oplysninger, 
som de er forpligtet til at indsende for at 
opfylde registreringskravene.

Or. en

Begrundelse

Virksomhederne og andre berørte har ingen mulighed for at anmode om alle andre SIEF-
deltageres undersøgelser inden for 2 måneder fra offentliggørelsen af fortegnelsen over 
præregistrerede stoffer. I forbindelse med indfasningstoffer vil beslutningerne vedrørende 
eventuelle forsøg først blive truffet, når de gældende frister for registrering af stoffet er 
udløbet. Der er derfor ikke behov for at fastsætte nogen frist.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 188
ARTIKEL 30, STK. 1, AFSNIT 1

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med en 
registrering, skal en deltager i et SIEF høre, 
om der foreligger en relevant undersøgelse 
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inden for det SIEF, som han deltager i. 
Hvis der inden for SIEF'et findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
det pågældende SIEF anmode om denne 
undersøgelse inden ...**. Hvis der inden 
for SIEF'et findes en relevant undersøgelse, 
der ikke involverer forsøg med hvirveldyr,
kan en deltager i det pågældende SIEF 
anmode om denne undersøgelse inden ....

inden for det SIEF, som han deltager i, 
samt konsultere de fortegnelser, som 
agenturet offentliggør i henhold til artikel 
28, stk. 5 og 5a.. Hvis der findes en 
relevant undersøgelse, der involverer 
forsøg med hvirveldyr, skal en deltager i 
SIEF'et anmode om denne undersøgelse 
inden ...**. Hvis der inden for SIEF'et 
findes en relevant undersøgelse, der ikke 
involverer forsøg med hvirveldyr, kan en 
deltager i det pågældende SIEF anmode 
om denne undersøgelse inden .... 

Or. en

Begrundelse

Formålet er at mindske duplikeringen af forsøg. Hænger sammen med ændringsforslag til 
artikel 28, stk. 5 og 5a.

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Lena Ek

Ændringsforslag 189
ARTIKEL 30, STK. 1 A (nyt)

1a. Undladelse af at indsende 
foreliggende oplysninger om hvirveldyr 
eller andre oplysninger, som kunne 
forhindre dyreforsøg, til agenturet vil 
betyde, at de potentielle registranter 
fortaber retten til at registrere det 
pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Dette krav styrker princippet om obligatorisk datadeling. Identisk med ændringsforslag 151 
fra førstebehandling. (Ek)

Ændringsforslag af Amalia Sartori + Lena Ek

Ændringsforslag 190
ARTIKEL 30, NR. 1 B (nyt)
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1b. Hvis den eller de andre deltagere 
undlader at betale deres andel af 
omkostningerne, kan de ikke få adgang til 
at registrere deres stof.

Or. en

Begrundelse

Registranter, der ikke betaler, bør ikke have ret til at registrere. Identisk med ændringsforslag 
152 fra førstebehandling. (Ek)

Ændringsforslag af Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Ændringsforslag 191
ARTIKEL 30, STK. 2

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, skal der 
kun udføres én undersøgelse for hver 
krævet oplysning i hvert enkelt SIEF af én 
deltager i SIEF'et på vegne af de andre 
deltagere. De skal inden for en af agenturet 
fastsat frist bestræbe sig på at opnå en 
aftale om, hvem der skal udføre 
undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere og indsende et resumé eller 
fyldestgørende undersøgelsesresumé til 
agenturet. Hvis der ikke opnås enighed, 
skal agenturet fastsætte, hvilken registrant 
eller downstream-bruger der skal udføre 
undersøgelsen. Alle deltagere i SIEF'et, der 
kræver en undersøgelse, skal bidrage til 
omkostningerne i forbindelse med 
undersøgelsens gennemførelse med en 
andel svarende til det antal potentielle 
registranter, der deltager. Deltagere, der 
ikke selv har udført undersøgelsen, har ret 
til at modtage den fyldestgørende 
undersøgelsesrapport senest to uger efter, 
at den deltager, der gennemførte 
undersøgelsen, har modtaget betaling 
herfor.

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse, skal der kun udføres én 
undersøgelse for hver krævet oplysning i 
hvert enkelt SIEF af én deltager i SIEF'et 
på vegne af de andre deltagere. De skal 
inden for en af agenturet fastsat frist 
bestræbe sig på at opnå en aftale om, hvem 
der skal udføre undersøgelsen på vegne af 
de andre deltagere og indsende et resumé 
eller fyldestgørende undersøgelsesresumé 
til agenturet. Hvis der ikke opnås enighed, 
skal agenturet fastsætte, hvilken registrant 
eller downstream-bruger der skal udføre 
undersøgelsen. Alle deltagere i SIEF'et, der 
kræver en undersøgelse, skal bidrage til 
omkostningerne i forbindelse med 
undersøgelsens gennemførelse med en 
andel svarende til det antal potentielle 
registranter, der deltager. Deltagere, der 
ikke selv har udført undersøgelsen, har ret 
til at modtage den fyldestgørende 
undersøgelsesrapport senest to uger efter, 
at den deltager, der gennemførte 
undersøgelsen, har modtaget betaling 
herfor.

Or. en
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Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende artikel 30, stk. 1. (Brepoels & 
Wijkman)

Formålet er at reducere duplikeringen af dyreforsøg. Skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslag vedrørende artikel 30, stk. 1. (Davies) 

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 192
ARTIKEL 32, STK. 4

4. Enhver producent eller importør af en 
artikel indeholdende et stof, der opfylder 
kriterierne i artikel 56 og er identificeret i 
henhold til artikel 58, stk. 1, i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent, 
skal forsyne modtageren af artiklen med 
oplysninger, der er tilstrækkelige til, at 
artiklen kan anvendes sikkert, herunder 
som et minimum stoffets navn. Denne 
forpligtelse går videre til alle modtagere af
artiklen i leverandørkæden.

4. Enhver producent eller importør af en 
artikel indeholdende et stof, der opfylder 
kriterierne i artikel 56 og er identificeret i 
henhold til artikel 58, stk. 1, i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent i en 
homogen del af artiklen, skal forsyne 
modtageren af artiklen med oplysninger, 
der er tilstrækkelige til, at artiklen kan 
anvendes sikkert, herunder som et 
minimum stoffets navn. Denne forpligtelse 
går videre til alle modtagere af artiklen i 
leverandørkæden.

Or. en

Begrundelse

Hermed præciseres det, hvordan tærsklen på 0,1 vægtprocent skal fortolkes. Hænger sammen 
med den tilsvarende del af ændringsforslaget til artikel 7, stk. 2, litra b.

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Ændringsforslag 193
ARTIKEL 33 A (ny)

1. Enhver producent eller importør af et 
stof opført i bilag XIII eller et præparat 
eller en artikel indeholdende et sådant 
stof, fremlægger efter anmodning fra 
downstream-brugeren, i det omfang det er 
et rimeligt krav, de oplysninger, der er 
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nødvendige for at vurdere stoffets 
indvirkning på menneskers sundhed eller 
miljøet i relation til de operationer og 
anvendelser, anmodningen vedrører.
2. De krav om oplysninger, der er anført i 
stk. 1, gælder tilsvarende opad i 
forsyningskæden.
3. Downstream-brugere, som indarbejder 
et stof eller et kemisk produkt, for hvilket 
der er udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i 
en artikel, og downstream-brugere, der 
senere håndterer eller viderebehandler 
denne artikel, videregiver 
sikkerhedsdatabladet til enhver modtager 
af artiklen eller af et derivat deraf. 
Modtagere omfatter ikke forbrugere.
Forbrugere har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om stoffer, der forekommer i 
en artikel, som denne producerer eller 
importerer.
Producenter eller importører skal efter 
anmodning og inden for 30 arbejdsdage 
omkostningsfrit stille fuldstændige 
oplysninger om sikkerhed og anvendelse 
med hensyn til de stoffer, der forekommer 
i en artikel produceret eller importeret af 
denne, til rådighed for enhver forbruger.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel er nødvendig for at sikre, at downstream-brugere og forbrugere kan få adgang 
til alle nødvendige oplysninger om et stof eller artikler indeholdende et sådant stof.  Først når 
disse oplysninger er til rådighed, vil det være muligt at vurdere stoffets virkninger om 
menneskers sundhed og miljøet med hensyn til de handlinger og anvendelser, som er angivet i 
anmodningen. Ændring 366 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos

Ændringsforslag 194
ARTIKEL 33 A (ny)
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1. Leverandører, som indarbejder et stof 
eller et kemisk produkt i en artikel, og 
personer, der senere håndterer eller 
viderebehandler denne artikel, skal efter 
anmodning videregive nedenstående 
oplysninger til enhver modtager af 
artiklen, jf. dog artikel 32, stk. 4. Den 
samme pligt gælder for importører af 
artikler. 
i) sikkerhedsdatablad(e) i henhold til 
artikel 31 og/eller
ii) såfremt der ikke er udarbejdet et 
sikkerhedsdatablad, som minimum enhver 
relevant oplysning omhandlet i artikel 32, 
stk. 1
2. Enhver producent eller importør af en 
artikel skal efter anmodning fremkomme 
med oplysninger om stoffer, der er til 
stede i en artikel, som den pågældende 
producerer eller importerer.
Producenter eller importører skal efter 
anmodning og inden for 30 arbejdsdage 
omkostningsfrit stille fuldstændige 
oplysninger om sikkerhed og anvendelse 
med hensyn til de stoffer, der er til stede i 
en artikel produceret eller importeret af 
denne, til rådighed for enhver forbruger.

Or. en

Begrundelse

Ændring 166 og 366 fra førstebehandlingen. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa + Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Ændringsforslag 195
ARTIKEL 33 A (ny)

1. Leverandører, som indarbejder et stof 
eller et kemisk produkt i en artikel, og 
personer, der senere håndterer eller 
viderebehandler denne artikel, skal efter 
anmodning videregive nedenstående 
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oplysninger til enhver modtager af 
artiklen, jf. dog artikel 32, stk. 4. Den 
samme pligt gælder for importører af 
artikler. 
i) sikkerhedsdatablad(e) i henhold til 
artikel 31 og/eller
ii) såfremt der ikke er udarbejdet et 
sikkerhedsdatablad, som minimum enhver 
relevant oplysning omhandlet i artikel 32, 
stk. 1
2. Enhver producent eller importør af en 
artikel skal på anmodning fremkomme 
med oplysninger om stoffer, der er til 
stede i en artikel, som den pågældende 
producerer eller importerer.
Producenter eller importører skal efter 
anmodning og inden for 15 arbejdsdage 
omkostningsfrit stille fuldstændige 
oplysninger om sikkerhed og anvendelse 
med hensyn til de stoffer, der forekommer 
i en artikel produceret eller importeret af 
denne, til rådighed for enhver forbruger.

Or. en

Begrundelse

Producenter, detailhandlere og forbrugere bør være i stand til at finde ud af, hvorvidt 
specifikke stoffer er til stede i en artikel. Oplysningerne skal kun udleveres efter anmodning, 
hvilket vil gøre processen mere enkel og håndterlig.

Den vil ikke medføre ekstra byrder for systemet, fordi detailhandlere og forbrugere kun vil 
have ret til at anmode om oplysninger, der i forvejen tilvejebringes i henhold til Reach.  

Dette ændringsforslag er en forbedret udgave af kompromispakken vedrørende adgang til 
information/gennemsigtighed, som et flertal af de politiske grupper vedtog (EP-
ændringsforslag 366).

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 196
ARTIKEL 36, STK. 3

3. Hvis der er tale om registrerede stoffer, 
skal producenten, importøren eller 

3. Hvis der er tale om registrerede stoffer, 
skal producenten, importøren eller 
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downstream-brugeren opfylde 
forpligtelserne i henhold til artikel 13, 
enten før han næste gang leverer stoffet 
som sådan eller i et kemisk produkt til den 
downstream-bruger, der har fremsat den 
anmodning, der er nævnt i denne artikels 
stk. 2, hvis anmodningen blev fremsat 
mindst en måned før leveringen, eller inden 
for en måned efter anmodningen, 
afhængigt af hvilket tidspunkt der er det 
seneste.

downstream-brugeren opfylde 
forpligtelserne i henhold til artikel 13, 
enten før han næste gang leverer stoffet 
som sådan eller i et kemisk produkt til den 
downstream-bruger, der har fremsat den 
anmodning, der er nævnt i denne artikels 
stk. 2, såfremt den pågældende 
anvendelse er godkendt, og anmodningen 
blev fremsat mindst en måned før 
leveringen, eller inden for en måned efter 
anmodningen, afhængigt af hvilket 
tidspunkt der er det seneste.

Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal 
producenten, importøren eller downstream-
brugeren efterkomme en sådan anmodning 
og opfylde forpligtelserne i henhold til 
artikel 13, før den relevante frist i 
artikel 21 er udløbet, under forudsætning af
at downstream-brugeren har fremsat 
anmodningen mindst 12 måneder før den 
pågældende frist. 

Hvis der er tale om indfasningsstoffer, skal 
producenten, importøren eller downstream-
brugeren efterkomme en sådan anmodning 
og opfylde forpligtelserne i henhold til 
artikel 13, før den relevante frist i 
artikel 21 er udløbet, under forudsætning 
af, at den pågældende anvendelse er 
godkendt, og at downstream-brugeren har 
fremsat anmodningen mindst 12 måneder 
før den pågældende frist.

Or. en

Begrundelse

En producent eller leverandør skal kun opfylde kravene i artikel 13 for så vidt angår 
anvendelser, han rent faktisk har godkendt. I modsat fald vil han skulle tage hensyn til alle de 
anvendelser, downstream-brugeren giver meddelelse om, uanset om han godkender dem eller 
ej. 

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Gyula 
Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund + Lena Ek

Ændringsforslag 197
ARTIKEL 36, STK. 4, LITRA C

c) downstream-brugeren anvender stoffet 
eller det kemiske produkt i en samlet 
mængde på under 1 ton pr. år

udgår

Or. en
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(New amendment - Rule 62(2)(c)), linked to recital 54)

Begrundelse

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would only have 
to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered by the CSR of the 
manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by manufacturers. This new 
clause would create a perverse incentive for manufacturers to exclude uses below 1 tonne 
from their CSR, as it would not result in any obligations for downstream users. This creates a 
serious loophole with regard to safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of chemicals. 
Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the right to obtain the 
safety information from the manufacturers in order to handle the substance safely and 
improve their products. (Hegyi & others + Ek) 

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 198
ARTIKEL 36, STK. 8 A (nyt)

8a. Uden at det berører stk. 1 til 8, og 
uden at det berører afsnit IX, bør 
downstream-brugere undgå at anvende 
særligt problematiske stoffer, der er 
identificeret i henhold til proceduren i 
artikel 58, som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler, der er beregnet til 
almindelig brug, medmindre det kan 
påvises,
a) at stoffet er til stede i en koncentration 
på under 0,1 %, eller
b) at anvendelsen ikke indebærer 
uacceptable risici for menneskers 
sundhed eller miljøet, eller
c) at der ikke findes teknisk og økonomisk 
realistiske samt validerede alternativer, 
som ville indebære en lavere risiko for 
mennesker eller miljø ved den tilsigtede 
anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 199
ARTIKEL 36, STK. 8 A (nyt)

Uden at det berører stk. 1 til 8 samt afsnit 
IX, bør downstream-brugere undgå at 
anvende særligt problematiske stoffer, der 
er identificeret i henhold til proceduren i 
artikel 58, som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler, der er beregnet til 
almindelig brug, medmindre det kan 
påvises,
a) at stoffet er til stede i en koncentration 
på under 0,1 %, jf. denne forordnings 
artikel 14, stk. 2, og artikel 55, stk. 6, eller
b) at anvendelsen ikke indebærer 
uacceptable risici for menneskers 
sundhed eller miljøet som angivet i 
sikkerhedsdatabladet, eller
c) at der ikke findes teknisk og økonomisk 
realistiske samt validerede alternativer, 
som ville indebære en lavere risiko for 
mennesker eller miljø, eller
d) at substitutionsstoffet indehaves af en 
enkelt leverandør.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på at finde et kompromis med Rådet om 
susbstitutionsspørgsmålet.

Ændringsforslag af Avril Doyle + Amalia Sartori

Ændringsforslag 200
ARTIKEL 37 A (ny)

Procedure for obligatorisk indberetning 
af oplysninger fra SMV'er

1. Hvis downstream-brugeren er en SMV i 
henhold til definitionen i artikel 3, nr. 34, 
finder indberetningsproceduren i artikel 
37 anvendelse, med undtagelse af stk. 2, 
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litra f), og stk. 3, 4 og 5 heri.
2. Yderligere, mere detaljerede forsøg med 
hvirveldyr eller ikke-hvirveldyr, som måtte 
vise sig nødvendige efter agenturets 
vurdering, skal om muligt fremfindes af 
agenturet blandt de eksisterende forsøg.
3. Hvis sådanne i stk. 2 nævnte forsøg 
ikke allerede eksisterer, skal agenture 
pålægge den medlemsstat, hvor SMV'en 
har hjemsted, at udføre forsøgene.
Resultater, der kan anvendes i forbindelse 
med sikkerhedsvurderinger, skal meddeles 
SMV'en efter afslutningen af forsøgene.
4. Agenturet skal så hurtigt som muligt 
underrette ansøgeren (SMV'en) og den 
medlemsstat, hvor denne har sit hjemsted, 
hvis resultaterne af forsøgene er negative, 
med henblik på at forbyde anvendelsen af 
det pågældende stof. 
5. Downstream-bruger-SMV'en skal 
straks ajourføre de oplysninger som er 
indberettet i henhold til stk. 1, hvis der 
sker ændringer heraf.
6. En downstream-bruger-SMV skal 
underrette agenturet i det format, som 
agenturet fastlægger i henhold til artikel 
108, hvis hans klassificering af et stof 
afviger fra leverandørens klassificering.
7. Der kræves ikke indberetning i henhold 
til stk. 1-6 for et stof som sådan eller i et 
kemisk produkt, der anvendes af SMV-
downstream-brugeren i mængder på 
under 1 ton pr. år.

Or. en

Begrundelse

Denne særlige procedure for SMV'er vil sætte dem i stand til at beskytte deres 
industrihemmeligheder for så vidt angår specifikke anvendelser af kemiske stoffer. Agenturet 
får en særlig rolle med henblik på at begrænse unødvendige forsøg. (Doyle)
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Ændringsforslag af Chris Davies + Frieda Brepoels + Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer

Ændringsforslag 201
ARTIKEL 39, STK. 1 

1. Agenturet skal behandle ethvert forslag 
til udførelse af forsøg, der er fremsat i en 
registrering eller i en indberetning fra en 
downstream-bruger for at fremskaffe de 
stofoplysninger, der er angivet i bilag IX 
og X. Der gives prioritet til registreringer 
af stoffer, der har eller kan have PBT- eller 
vPvB-egenskaber, sensibiliserende 
egenskaber og/eller kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske 
(CMR-)egenskaber, eller af stoffer, der er 
klassificeret som farlige i henhold til 
direktiv 67/548/EØF, i mængder på over 
100 tons pr. år og med anvendelser, der 
fører til omfattende og diffus eksponering.

1. Agenturet skal behandle ethvert forslag 
til udførelse af forsøg, der er fremsat i en 
registrering eller i en indberetning fra en 
downstream-bruger for at fremskaffe de 
stofoplysninger, der er angivet i bilag VII
til X, og som indebærer forsøg med 
hvirveldyr. Der gives prioritet til 
registreringer af stoffer, der har eller kan 
have PBT- eller vPvB-egenskaber, 
sensibiliserende egenskaber og/eller 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR-)egenskaber, 
eller af stoffer, der er klassificeret som 
farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF, i 
mængder på over 100 tons pr. år og med 
anvendelser, der fører til omfattende og 
diffus eksponering.

Or. en

Begrundelse

Fremme af forsøg uden dyr. Genfremsættelse af ændringsforslag 175 fra førstebehandlingen, 
der har til hensigt at sikre, at dyreforsøg kun finder sted, når det er absolut nødvendigt.
(Davies)

For at hindre dyreforsøg og nedbringe industriens, navnlig SMV'ernes, omkostninger, og idet 
data fra dyreforsøg kun bør fremskaffes, hvis de er påkrævet i forbindelse med 
sikkerhedsvurderingen af et stof, skal ethvert forslag til forsøg til fremskaffelse af de 
oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, også undersøges af agenturet. 
Ændringsforslag 175 fra førstebehandlingen. (Brepoels + Lucas m.fl.)

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

Ændringsforslag 202
ARTIKEL 39, STK. 2, AFSNIT 1

2. På grundlag af behandlingen i henhold 
til stk. 1 skal agenturet udarbejde et udkast 
til en af følgende afgørelser og træffe 
denne afgørelse efter proceduren i 

2. På grundlag af behandlingen i henhold 
til stk. 1, 1a og 1b skal agenturet udarbejde 
et udkast til en af følgende afgørelser og 
træffe denne afgørelse efter proceduren i 
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artikel 49 og 50: artikel 49 og 50:

Or. en

(Delvis genindsættelse af Kommissionens tekst)

Begrundelse

Formålet er at sikre sammenhængen med ændringsforslag 22 og 23 fra ordføreren.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund + Evangelia Tzampazi + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 

Sjöstedt + Urszula Krupa

Ændringsforslag 203
ARTIKEL 40, STK. 4

4. Registranten skal indsende de krævede 
oplysninger til agenturet inden den 
fastsatte frist.

4. Registranten skal indsende de krævede 
oplysninger til agenturet inden for en 
rimelig frist, der fastsættes af agenturet.
Denne frist kan ikke overstige seks 
måneder. Agenturet skal trække 
registreringsnummeret tilbage, hvis 
registranten ikke fremlægger de relevante 
oplysninger inden for den fastsatte frist.

Or. en

Begrundelse

Rådet har undladt at fastsætte en klar frist for indgivelsen af oplysningen, sådan som 
Parlamentet foreslog det i ændringsforslag 180. (Hegyi m.fl. + Tzampazi + Krupa).

En registrant kan have gennemgået fuldstændighedskontrollen i henhold til bestemmelserne i 
artikel 20, men det er muligt, at oplysningskravene alligevel ikke er blevet opfyldt. Manglende 
opfyldelse af oplysningskravene skal have klare konsekvenser. Registranten skal kun have én 
chance for at rette op på ufuldstændige registreringer inden for højst 6 måneder. Dette kan 
sikre en god kvalitet, og endeløse tvister mellem myndighederne og registranterne undgås. 
Ordlyden er i overensstemmelse med bestemmelserne for fuldstændighedskontrol i artikel 20. 
(Schlyter m.fl.)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 204
ARTIKEL 40, STK. 7
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7. Kommissionen kan efter høring af 
agenturet træffe afgørelse om at ændre 
procentandelen af dossierer, der udvælges, 
og ændre eller tilføje yderligere kriterier i 
stk. 5 i overensstemmelse med proceduren 
i artikel 132, stk. 3.

7. Kommissionen kan efter høring af 
agenturet træffe afgørelse om at ændre 
procentandelen af dossierer, der udvælges, 
og ændre eller tilføje yderligere kriterier i 
stk. 5 i overensstemmelse med proceduren 
i artikel 132, stk. 3a.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at tilpasse teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især udskifte den almindelige forskriftsprocedure med en forskriftsprocedure 
med kontrol, eftersom de pågældende foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den foreslåede lovgivning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 205
ARTIKEL 42, STK. 2, LITRA A OG B

a) senest den ... for alle registreringer, der 
modtages senest den ..., og som indeholder 
forslag til forsøg med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX 
og X

a) senest den ... for alle registreringer, der 
modtages senest den ...,og som indeholder 
forslag til forsøg med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i bilag VII 
til X

b) senest den ... for alle registreringer, der 
modtages senest den ...,og som indeholder 
forslag til forsøg med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i bilag IX 
alene

b) senest den ... for alle registreringer, der 
modtages senest den ...,og som indeholder 
forslag til forsøg med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i bilag VII 
til IX

Or. en

(Ændring 186 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 39, stk. 1, af de samme forfattere. For at 
hindre dyreforsøg og nedbringe industriens, navnlig SMV'ernes, omkostninger, og idet data 
fra dyreforsøg kun bør fremskaffes, hvis de er påkrævet i forbindelse med 
sikkerhedsvurderingen af et stof, skal ethvert forslag til forsøg til fremskaffelse af de 
oplysninger, der er angivet i bilag VII og VIII, også undersøges af agenturet.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 206
ARTIKEL 46, STK. 2

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 45 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med den i artikel 132, 
stk. 3, omhandlede procedure.

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 45 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger 
efter den i artikel 132, stk. 3a, omhandlede 
procedure.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at tilpasse teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især udskifte den almindelige forskriftsprocedure med en forskriftsprocedure 
med kontrol, eftersom de pågældende foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har 
til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den foreslåede lovgivning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Ændringsforslag 207
ARTIKEL 49, STK. 1

1. Agenturet skal underrette den eller de 
berørte registranter eller den eller de 
berørte downstream-brugere om ethvert 
udkast til afgørelse i henhold til artikel 39, 
40 eller 45 og informere dem om, at de har 
ret til at fremsætte kommentarer inden for 
en frist på 30 dage efter modtagelsen. Hvis 
den eller de berørte registranter eller 
downstream-brugere ønsker at fremsætte 
kommentarer, skal de fremsende dem til 
agenturet. Agenturet skal derefter straks 
underrette den kompetente myndighed om 
fremsættelsen af kommentarer. Den 
kompetente myndighed (for afgørelser, der 
træffes i henhold til artikel 45) og agenturet 
(for afgørelser, der træffes i henhold til 
artikel 39 og 40) skal tage hensyn til alle 

1. Agenturet skal underrette den eller de 
berørte registranter eller den eller de 
berørte downstream-brugere om ethvert 
udkast til afgørelse i henhold til artikel 39, 
40 eller 45, sammen med eventuelle 
kommentarer fra interesserede parter og 
ECVAM, og informere dem om, at de har 
ret til at fremsætte kommentarer inden for 
en frist på 30 dage efter modtagelsen. Hvis 
den eller de berørte registranter eller 
downstream-brugere ønsker at fremsætte 
kommentarer, skal de fremsende dem til 
agenturet. Agenturet skal derefter straks 
underrette den kompetente myndighed om 
fremsættelsen af kommentarer. Den 
kompetente myndighed (for afgørelser, der 
træffes i henhold til artikel 45) og agenturet 
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modtagne kommentarer og kan ændre 
udkastet til afgørelse i overensstemmelse 
hermed.

(for afgørelser, der træffes i henhold til 
artikel 39 og 40) skal tage hensyn til alle 
modtagne kommentarer og kan ændre 
udkastet til afgørelse i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

(Ændring 206 – førstebehandling)

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden bør ECVAM's og andre interessenters kommentarer også 
offentliggøres. (Lucas m.fl.)

(EP-ændring 206 – førstebehandling) Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 
vedrørende artikel 39, stk. 1a og 2. (Brepoels & Wijkman)
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