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Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa + Guido Sacconi

Ændringsforslag 208
ARTIKEL 54

Formålet med dette afsnit er at sikre, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, 
samtidig med at det sikres, at risici i 
forbindelse med særligt problematiske 
stoffer er tilstrækkeligt kontrolleret, og at 
disse stoffer efterhånden erstattes af egnede 
alternative stoffer eller teknologier, hvis 
disse er økonomisk og teknisk levedygtige.

Formålet med dette afsnit er at sikre, at 
meget problematiske stoffer erstattes af 
mere sikre alternative stoffer eller 
teknologier, hvor disse er til rådighed. 
Findes der ikke sådanne alternativer, eller 
opvejer fordelene for samfundet de risici, 
der er forbundet med anvendelsen af 
sådanne stoffer, er formålet med dette 
afsnit at sikre, at anvendelsen af meget 
problematiske stoffer styres ordentligt, og at 
der tilskyndes til anvendelse af alternativer.   
Afsnittets bestemmelser baseres på 
forsigtighedsprincippet.

Or. en



(Ændring 214 – førstebehandling)

Begrundelse

Formålet med godkendelse er at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes. (Davies & 
Ek)

Formålet med godkendelse er at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes. 
Genfremsættelse af EP's ændring 214. (Krupa) Fremhævelsen af det indre marked bør udgå. 
REACH indeholder allerede en bestemmelse om fri bevægelighed (artikel 128) og er baseret på 
traktatens retsgrundlag for det indre marked. Dette afsnit handler om at tillade, at kemikalier, 
der har en kendt skadelig virkning, kan anvendes i særlige tilfælde. Forsigtighedsprincippet 
nævnes i de generelle bestemmelser i Reach, men det er særligt vigtigt at medtage dette princip i 
bestemmelserne om godkendelse. (Sacconi)

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 209
ARTIKEL 55, STK. 4

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

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

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

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

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

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

c) anvendelse som motorbrændstof omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om 
kvaliteten af benzin og dieselolie
d) anvendelser som brændstof i mobile eller 
faste forbrændingsanlæg til mineralske 
olieprodukter og anvendelse som 
brændstoffer i lukkede systemer.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser skal holdes på et minimum for at forhindre markedsforvridninger mellem forskellige 
materialer og for at muliggøre identificering af meget problematiske kemikalier og mere sikre 
alternativer.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Anne Laperrouze, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 210
ARTIKEL 55, STK. 4, LITRA D A (nyt)



(da) anvendelser af malme og koncentrater 
som naturligt forekommende råstoffer, som 
ikke på anden måde afsættes til private 
forbrugere, i forarbejdningsanlæg, der 
falder ind under direktiv 96/61/EF. 

Or. en

Begrundelse

De fleste indeholder små mængder af naturlige CMR-stoffer og skal derfor godkendes. De 
bruges kun som råstoffer i anlæg, der er omfattet af krav om tilladelse, der udstedes med 
henvisning til bedste tilgængelige teknik (direktiv 96/61/EF), og af lovgivning om beskyttelse af 
arbejdstagere og miljø. Produkter og affaldsstrømme henhører fortsat under REACH og 
affaldslovgivningen. Tilknyttede risici bliver behørigt kontrolleret: der kan indrømmes 
undtagelser på grundlag af artikel 57, stk. 2. Som følge af de forskellige 
sammensætningsmuligheder afværger dette ændringsforslag tusindvis af nytteløse sager 
(overbelastning af systemet) og sikrer funktionsdygtighed.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, 
Marios Matsakis, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 211
ARTIKEL 55, STK. 4, LITRA  D B (nyt)

ba) anvendelse som stoffer i batterier og 
akkumulatorer, som falder ind under 
direktiv [2006/…/EF].

Or. en

Begrundelse

Det for nyligt vedtagne direktiv om batterier og akkumulatorer fastsætter strenge begrænsninger 
for anvendelsen af stoffer ved udformning og fremstilling, og det giver producenterne ansvar for 
at indsamle og genanvende affald. Desuden er stoffer, der anvendes i batterier, og som vil kunne 
skade miljøet eller menneskers sundhed, allerede omfattet af risikovurderinger, og de 
underkastes dermed grundige og strenge undersøgelser som foreskrevet i REACH.

For at undgå dobbelt lovgivning og administrative byrder bør stoffer, der anvendes i batterier 
under batteridirektivet, fritages for godkendelse.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 212
ARTIKEL 55, STK. 5

5. For stoffer, der kræver godkendelse, udgår



alene fordi de opfylder kriterierne i 
artikel 56, litra a), b) eller c), eller fordi de 
er identificeret i overensstemmelse med 
artikel 56, litra f), alene på grund af fare 
for menneskers sundhed, finder denne 
artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:
a) anvendelser i kosmetiske produkter, der 
falder ind under direktiv 76/768/EØF
b) anvendelser i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler, der 
falder ind under forordning (EF) 
nr. 1935/2004.

Or. en

(Ændring 471/delvist ændret – førstebehandling)

Begrundelse

Der bør ikke være nogen indskrænkninger af det område, som godkendelseskravet dækker.

Ændringsforslag af Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 213
ARTIKEL 55 A (ny)

 Artikel 55a
Fortegnelse over stoffer, der kræver 
godkendelse
Stoffer, der vides at opfylde kriterierne i 
artikel 56, optages i bilag XIVa, indtil 
godkendelsesproceduren er afsluttet. Når 
godkendelsesproceduren er indledt, optages 
stofferne i bilag XIVb efter proceduren i 
artikel 57, stk. 1.

Or. en

(Ændring 215 – førstebehandling)

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 
innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for meget 
problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes godkendt (bilag 
XIVa). 

Når agenturet derefter har prioriteret stofferne, flyttes de til bilag XIVb, hvor solnedgangsdatoen 



og tidsfristen for ansøgninger om godkendelse fastsættes. (Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are  re-tabled as part of the candidate list 
package. (Krupa + Davies)

Ændringsforslag af Guido Sacconi + Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 214
ARTIKEL 56, OVERSKRIFT OG INDLEDNING

Stoffer, der skal optages i bilag XIV Stoffer, der skal optages i bilag XIVa
Følgende stoffer kan optages i bilag XIV i 
henhold til proceduren i artikel 55:

Uden at dette berører eksisterende eller 
fremtidige begrænsninger, optages 
følgende stoffer i bilag XIVa i henhold til 
den procedure, der er fastlagt i artikel 58:

Or. en

(Ændring 216 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal til dels ses sammen med ændringsforslagene til artikel 55a (ny).

I lyset af at der indføres en fortegnelse over kandidater, bør proceduren for optagelse i 
fortegnelsen ændres. (Sacconi)

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 55a (ny).

Hvis der dukker nye videnskabelige oplysninger op, som viser, at der er behov for yderligere 
foranstaltninger for at begrænse anvendelsen af et stof på markedet, bør myndighederne have 
mulighed for at anvende begrænsningsprocessen. Genfremsættelse af den relevante del af EP's 
ændring 216. (Krupa + Davies)

Ændringsforslag af Guido Sacconi + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 215
ARTIKEL 56, LITRA F

f) stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 

f) stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 



bioakkumulerende egenskaber, der ikke 
opfylder kriterierne i litra d) eller e) - for 
hvilke der foreligger videnskabelig 
dokumentation for sandsynlige alvorlige 
virkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet, der er problematiske i samme grad 
som virkningerne af de andre stoffer, der er 
anført i litra a)-e); disse stoffer identificeres 
enkeltvis i overensstemmelse med den i 
artikel 58 fastlagte procedure.

bioakkumulerende egenskaber, der ikke 
opfylder kriterierne i litra d) eller e), men 
som i overensstemmelse med den i artikel 58 
fastlagte procedure enkeltvis identificeres
som værende lige så problematiske som 
stoffer, der henhører under litra a)-e).

Or. en

(Ændring 217 – førstebehandling)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sænkes niveauet for et problematisk stof, før det kan føjes til bilag 
VIVa. En mere fleksibel ordlyd er at foretrække. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, therefore 
the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give similar level 
of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment allows 
for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which interfere 
with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and result in a 
wide range of adverse effects including reproductive, developmental and behavioural problems, 
and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under authorisation. EP amendment 
217 is re-tabled. (Davies)

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 216
ARTIKEL 56, LITRA F

f) stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, der ikke 
opfylder kriterierne i litra d) eller e) - for 
hvilke der foreligger videnskabelig 
dokumentation for sandsynlige alvorlige 
virkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet, der er problematiske i samme grad 
som virkningerne af de andre stoffer, der er 
anført i litra a)-e); disse stoffer identificeres 
enkeltvis i overensstemmelse med den i 

f) stoffer - som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, der ikke 
opfylder kriterierne i litra d) eller e) - for 
hvilke der foreligger videnskabelig 
dokumentation for sandsynlige alvorlige 
virkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet, der er problematiske i samme grad 
som virkningerne af de andre stoffer, der er 
anført i litra a)-e); disse stoffer identificeres 
enkeltvis i overensstemmelse med den i 



artikel 58 fastlagte procedure. artikel 58 fastlagte procedure.

Ved Reach's ikrafttræden udarbejder 
Kommissionen for denne form for stoffer 
en vejledning med kriterierne for at fastslå, 
hvilke stoffer der er problematiske i samme 
grad som de andre stoffer, der er anført i 
litra a)-e).  

Or. es

Begrundelse

Det skal sikres, at de stoffer, der ikke opfylder alle kriterier som PB(T)-stoffer, men kun nogle af 
dem, kan klassificeres under Reach som kemiske stoffer, der er problematiske i samme grad som 
de nævnte, hvilket med den nuværende formulering er meget uklart.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 217
ARTIKEL 56, LITRA F A (nyt)

fa) nanopartikler.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - artikel 62, stk. 2, litra d), der tager højde for ændret udtalelse fra 
SCENIHR-komitéen af 10. marts 2006 og artiklen "Toxic Potential of Materials at the 

Nanolevel", offentliggjort i Science, 3. februar 2006.)

Begrundelse

Ifølge Science kan de meget små nanopartikler ændre fysisk-kemiske egenskaber og skabe 
mulighed for øget optagelse og interaktion med biologiske væv.   
Denne kombination kan forårsage negative biologiske virkninger i levende celler, som ikke ville 
være mulige med det samme materiale i større form.
Ifølge SCENIHR er der stadig kun meget ringe viden om nanopartikler (f.eks. distribution, 

akkumulering, metabolisme og organspecifik toksicitet). Nanopartikler bør derfor være omfattet 
af kravet om godkendelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 218
ARTIKEL 56, LITRA F A (nyt)

fa) stoffer, der er ingredienser tilsat 
tobaksvarer i henhold til artikel 2, stk. 1, og 
artikel 2, stk. 5, i direktiv 2001/37/EF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 



fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 218, der blev vedtaget ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 219
ARTIKEL 57, OVERSKRIFT og STK. 1,  INDLEDNING

Optagelse af stoffer i bilag XIV
1. Når der træffes en afgørelse om optagelse 
i bilag XIV af stoffer som nævnt i artikel 56, 
træffes denne afgørelse i overensstemmelse 
med den procedure, der er nævnt i 
artikel 132, stk. 3. I afgørelser herom 
specificeres for hvert stof:

Optagelse af stoffer i bilag XIVb
1. Når der træffes en afgørelse om optagelse 
i bilag XIVb af stoffer som nævnt i 
artikel 56, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
nævnt i artikel 132, stk. 3a. I afgørelser 
herom specificeres for hvert stof:

Or. en

(Ændring 219 – førstebehandling)

Begrundelse

Efter opstillingen af listen over stoffer, for hvilke der gælder krav om godkendelse, bliver bilag 
XIV til bilag XIVb.

Ændringsforslag af Urszula Krupa + Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 220
ARTIKEL 57, OVERSKRIFT og STK. 1,  INDLEDNING

Optagelse af stoffer i bilag XIV
1. Når der træffes en afgørelse om optagelse 
i bilag XIV af stoffer som nævnt i artikel 56, 
træffes denne afgørelse i overensstemmelse 
med den procedure, der er nævnt i 
artikel 132, stk. 3. I afgørelser herom 
specificeres for hvert stof:

Optagelse af stoffer i bilag XIVb
1. Når der træffes en afgørelse om optagelse 
i bilag XIVb af stoffer som nævnt i 
artikel 56, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der er 
nævnt i artikel 132, stk. 3a. I afgørelser 
herom specificeres for hvert stof:

Or. en



Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 55a (ny).

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 221
ARTIKEL 57, STK. 1, LITRA B A (nyt)

 ba) eventuelle begrænsninger i medfør af 
artikel 67

Or. en

(Ændring 220 – førstebehandling)

Begrundelse

Det er vigtigt, at enhver begrænsning i forhold til fremstilling, anvendelse og/eller 
markedsføring anføres i afgørelsen om at indføje disse stoffer i bilag XIVb.

Ændringsforslag af Guido Sacconi + Chris Davies

Ændringsforslag 222
ARTIKEL 57, STK. 1, LITRA D

d) frister for fornyet vurdering af bestemte
anvendelser, hvis dette er relevant

d) frister for fornyet revidering af alle
anvendelser, som ikke må overstige fem år

Or. en

(Ændring 221 – førstebehandling)

Begrundelse

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on the 
development of safer alternatives or technologies. Uden regelmæssige revisionsperioder vil der 
ikke være tilstrækkeligt incitament til innovation, og udviklingen af mere sikre alternativer vil gå 
tabt. (Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic review 
will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be lost. 
EP amendment 221 is re-tabled. (Davies)



Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 223
ARTIKEL 57, STK. 2

2. Anvendelser eller kategorier af 
anvendelser kan undtages fra 
godkendelseskravet, forudsat at risikoen 
kontrolleres tilfredsstillende på grundlag af 
eksisterende specifik fælle-{}-sskabs-
lovgivning, der pålægger mindstekrav 
vedrørende beskyttelse af menneskers 
sundhed eller miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af det pågældende stof. Ved 
fastsættelsen af sådanne undtagelser skal 
der navnlig tages hensyn til den grad af 
risiko for menneskers sundhed og miljøet, 
der er knyttet til stoffets natur, såsom når 
risikoen ændres af den fysiske form.

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

a) eksisterende specifik 
fællesskabslovgivning, der pålægger 
mindstekrav vedrørende beskyttelse af 
sundhed og/eller miljø i forbindelse med 
anvendelse af det pågældende stof, som 
f.eks. bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering, 
emissionsgrænser osv.
b) allerede eksisterende juridiske 
forpligtelser til at træffe passende tekniske 
og ledelsesmæssige foranstaltninger for at 
sikre overholdelsen af relevante standarder 
for sundhed, sikkerhed og miljø i 
forbindelse med anvendelse af stoffet
Undtagelser kan være underlagt visse 
betingelser.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag af Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 224
ARTIKEL 57, STK. 2

2. Anvendelser eller kategorier af 
anvendelser kan undtages fra 
godkendelseskravet, forudsat at risikoen 
kontrolleres tilfredsstillende på grundlag af 
eksisterende specifik fællesskabslovgivning, 
der pålægger mindstekrav vedrørende 
beskyttelse af menneskers sundhed eller 
miljøet i forbindelse med anvendelsen af det 
pågældende stof. Ved fastsættelsen af 
sådanne undtagelser skal der navnlig tages 
hensyn til den grad af risiko for menneskers 

2. Anvendelser eller kategorier af 
anvendelser kan undtages fra 
godkendelseskravet, forudsat at risikoen 
kontrolleres tilfredsstillende på grundlag af 
eksisterende specifik fællesskabslovgivning, 
der pålægger mindstekrav vedrørende 
beskyttelse af menneskers sundhed, offentlig 
sikkerhed eller miljøet i forbindelse med 
anvendelsen af det pågældende stof. Ved 
fastsættelsen af sådanne undtagelser skal der 
navnlig tages hensyn til den grad af risiko 



sundhed og miljøet, der er knyttet til stoffets 
natur, såsom når risikoen ændres af den 
fysiske form.

for menneskers sundhed, offentlig sikkerhed
og miljøet, der er knyttet til stoffets natur, 
såsom når risikoen ændres af den fysiske 
form.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af REACH bør ikke forhindre luftfartssektoren i at overholde de sikkerheds- og 
certificeringskrav og -standarder for den civile luftfart, der er fastsat på internationalt (ICAO) 
eller EU-plan (EASA). Det kan blive nødvendigt at friholde nogle stoffer fra godkendelse, fordi 
deres fysisk-kemiske egenskaber har afgørende betydning for overholdelsen af sikkerheds- og 
certificeringskrav og -standarder på internationalt plan og EU-plan, navnlig kravene til 
luftdygtighed og passagersikkerhed i civil luftfart, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 
1592/2002. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 225
ARTIKEL 57, STK. 2 A (nyt)

2a. Sådanne undtagelser tildeles ikke for 
anvendelser eller kategorier af anvendelser 
for stoffer, som er omhandlet i artikel 56, 
som er ingredienser tilsat tobaksvarer i 
henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 
5, i direktiv 2001/37/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer, uanset artikel 12 i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 222, vedtaget under førstebehandlingen, men er tilpasset til ændringen af 
artikelnummereringen i den fælles holdning i forhold til Kommissionens oprindelige tekst. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 226
ARTIKEL 57, STK. 3, AFSNIT 1

3. Forud for en afgørelse om optagelse af 
stoffer i bilag XIV skal agenturet under 
hensyn til Medlemsstatsudvalgets udtalelse 

3. Agenturet anbefaler flytning af
prioritetsstoffer fra bilag XIIIa til bilag 
XIIIb, og for hvert stof specificeres de 



anbefale prioritetsstoffer til optagelse, og 
for hvert stof specificeres de punkter, der er 
nævnt i stk. 1. Der skal normalt gives 
prioritet til stoffer:

punkter, der er nævnt i stk. 1. Der skal 
normalt gives prioritet til stoffer:

Or. en

(Ændring 223 – førstebehandling)

Begrundelse

Efter opstillingen af listen over stoffer, for hvilke der gælder krav om godkendelse, bliver bilag 
XIV til bilag XIVb.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Ændringsforslag 227
ARTIKEL 57, STK. 3, AFSNIT 1

3. Forud for en afgørelse om optagelse af 
stoffer i bilag XIV skal agenturet under 
hensyn til Medlemsstatsudvalgets udtalelse 
anbefale prioritetsstoffer til optagelse, og for 
hvert stof specificeres de punkter, der er 
nævnt i stk. 1. Der skal normalt gives 
prioritet til stoffer:

3. Forud for en afgørelse om overførsel af 
stoffer fra bilag XIVa til bilag XIVb skal 
agenturet under hensyn til 
Medlemsstatsudvalgets udtalelse anbefale 
prioritetsstoffer til optagelse, og for hvert 
stof specificeres de punkter, der er nævnt i 
stk. 1. Der skal normalt gives prioritet til 
stoffer:

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 55a (ny).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 228
ARTIKEL 57, STK. 3, LITRA B A (nyt)

ba) i form af nanopartikler; eller

Or. en



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

Begrundelse

Ifølge SCENIHR-komitéen anvendes der en lang række materialer og funktionelle overflader i 
nanostørrelse i forbrugsvarer som f.eks. kosmetik og solbeskyttelsesmidler, fibre og tekstiler, 
farvestoffer, fyldstoffer, maling, emulsioner og kolloider. I betragtning af a) de meget 
bekymrende negative virkninger af nanopartikler, b) deres udbredte anvendelse i forbrugsvarer 
og c) det minimale kendskab til nanopartiklernes biologiske skæbne bør de prioriteres inden for 
REACH-godkendelsesordningen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 229
ARTIKEL 57, STK. 3, LITRA C

c) med anvendelse i store mængder. c) med anvendelse i store mængder eller

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 224, vedtaget ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 230
ARTIKEL 57, STK. 3, LITRA C A (nyt)

 ca) stoffer, der er ingredienser tilsat 
tobaksvarer i henhold til artikel 2, stk. 1, og 
artikel 2, stk. 5, i direktiv 2001/37/EF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
fremstilling, præsentation og salg af 
tobaksvarer

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 225, vedtaget ved førstebehandlingen.



Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 231
ARTIKEL 57, STK. 4, AFSNIT 1

4. Før agenturet fremsender sin anbefaling 
til Kommissionen, skal det gøre den 
offentligt tilgængelig på agenturets 
hjemmeside med tydelig angivelse af datoen 
for offentliggørelsen, idet det tager hensyn 
til artikel 117 og 118 om adgang til 
oplysninger. Agenturet skal opfordre alle 
berørte parter til at fremsende kommentarer 
inden tre måneder efter datoen for 
offentliggørelsen, navnlig vedrørende 
anvendelser, der bør undtages fra kravet om 
godkendelse.

4. Før agenturet fremsender dets anbefaling 
til Kommissionen, gør det den offentlig 
tilgængelig på agenturets websted med 
tydelig angivelse af datoen for 
offentliggørelsen. Agenturet opfordrer alle 
berørte parter til at fremsende kommentarer 
inden 3 måder efter datoen for 
offentliggørelse, navnlig vedrørende 
følgende:

a) opfyldelse af kriterierne i artikel 56, litra 
d), e) og f)
b) anvendelser, som bør undtages fra kravet 
om godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman + Chris Davies, Lena Ek + 
Urszula Krupa + Guido Sacconi

Ændringsforslag 232
ARTIKEL 57, STK. 5

5. Efter optagelse af et stof i bilag XIV kan 
dette stof ikke underlægges nye 
begrænsninger efter den procedure i afsnit 
VIII, der omfatter risici for menneskers 
sundhed eller miljøet ved anvendelse af 
stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller 
inkorporeret i en artikel som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIV, jf. dog stk. 6.

5. Efter optagelse af et stof i bilag XIV kan 
dette stof ikke underlægges nye 
begrænsninger efter den procedure i afsnit 
VIII, der omfatter risici for menneskers 
sundhed eller miljøet ved anvendelse af 
stoffet som sådan, i et kemisk produkt eller 
inkorporeret i en artikel som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIV, jf. dog stk. 6, medmindre 
agenturet forelægges videnskabelige 
oplysninger, der viser, at der er et 
presserende behov for at træffe 
foranstaltninger, der yderligere begrænser 
stoffet.

Or. en



Begrundelse

Hvis der dukker nye videnskabelige oplysninger op, som viser, at der er behov for yderligere 
foranstaltninger for at begrænse anvendelsen af et stof på markedet, bør myndighederne have 
mulighed for at anvende begrænsningsprocessen. Genfremsættelse af EP's ændringsforslag 226. 
(Hennicot & Wijkman + Davies + Krup)

Der er behov for en mekanisme, der styrer de anvendelser af de angivne stoffer, der er fritaget 
for godkendelse. Kommissionens forslag ville fjerne alle muligheder for kontrol gennem "andre" 
begrænsninger. (Ændring 226 – førstebehandling) (Sacconi)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 233
ARTIKEL 57, STK. 8

8. Stoffer, der efter fremkomsten af nye 
oplysninger ikke længere opfylder 
kriterierne i artikel 56, skal fjernes fra 
bilag XIV i overensstemmelse med den i 
artikel 132, stk. 3, nævnte procedure.

8. Stoffer, der efter fremkomsten af nye 
oplysninger ikke længere opfylder 
kriterierne i artikel 56, skal fjernes fra 
bilag XIV i overensstemmelse med den i 
artikel 132, stk. 3a, nævnte 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 Guido Sacconi

Ændringsforslag 234
ARTIKEL 58, OVERSKRIFT

Identifikation af de stoffer, der er nævnt i 
artikel 56 

Identifikation og optagelse i bilag XIVa af 
de stoffer, der er nævnt i artikel 56. 

Or. en

(Ændring 227 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 56. 
For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 



innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for meget 
problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes godkendt (bilag 
XIVa). De stoffer, der allerede vides at opfylde kriterierne, skal optages direkte. For de, der 
endnu ikke er identificeret, er der behov for at indføre en procedure med henblik på tilføjelse.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 235
ARTIKEL 58, STK. -1

-1. Stoffer, der henvises til i artikel 56, litra 
a), b) og c), optages i bilag XIVa.

Or. en

(Ændring 228 – førstebehandling)

Begrundelse

CMR-stoffer bør omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes godkendt.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 236
ARTIKEL 58, STK. 1

1. Proceduren i stk. 2-10 finder anvendelse 
med henblik på identifikation af stoffer, der 
opfylder kriterierne i artikel 56, og 
udarbejdelse af en liste over stoffer, der 
eventuelt skal optages i bilag XIV. 
Agenturet angiver i denne liste de stoffer, 
der er opført på dets arbejdsprogram i 
henhold til artikel 82, stk. 3, litra e).

1. For at identificere de stoffer, der er 
henvist til i artikel 56, litra d), e) og f), 
finder den i stk. 2-10 i denne artikel 
omhandlede procedure anvendelse forud 
for enhver anbefaling i henhold til artikel 
57, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige forslag.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Ændringsforslag 237
ARTIKEL 58, OVERSKRIFT OG STK. 1

Identifikation af de stoffer, der er nævnt i Identifikation og optagelse i bilag XIVa af 



artikel 56 de stoffer, der er nævnt i artikel 56.
1. Proceduren i stk. 2-10 finder anvendelse 
med henblik på identifikation af stoffer, der 
opfylder kriterierne i artikel 56, og 
udarbejdelse af en liste over stoffer, der 
eventuelt skal optages i bilag XIV. 
Agenturet angiver i denne liste de stoffer, 
der er opført på dets arbejdsprogram i 
henhold til artikel 82, stk. 3, litra e).

1. Proceduren i stk. 2-10 finder anvendelse 
med henblik på identifikation af stoffer, der 
opfylder kriterierne i artikel 56, og 
udarbejdelse af en liste over stoffer (bilag 
XIVa), der eventuelt skal optages i 
bilag XIVb. Agenturet angiver i denne liste 
de stoffer, der er opført på dets 
arbejdsprogram i henhold til artikel 82, 
stk. 3, litra e).

1a. Stoffer, der henvises til i artikel 56, litra 
a), b) og c), optages i bilag XIVa.

Or. en

Begrundelse

Identifikationen af meget problematiske stoffer bør ske med kvalificeret flertal. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at hver af de 25 medlemsstater har vetoret over for identificeringen af disse 
stoffer. Dette ændringsforslag fastsætter også en klar tidsbegrænset procedure for optagelse af 
meget problematiske kemikalier i bilag XIIIa og øger dermed retssikkerheden for industrien. 
Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 53a (ny).

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 238
ARTIKEL 58, STK. 8 og 9

8. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden 
for en periode på 30 dage efter 
forelæggelsen opnås enstemmighed om 
identifikationen, skal agenturet optage 
stoffet på den i stk. 1 nævnte liste. 
Agenturet kan optage det pågældende stof i 
sine anbefalinger i henhold til artikel 57, 
stk. 3. 

8. Hvis Medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når 
til enighed med kvalificeret flertal om, at 
stoffet opfylder kriterierne for godkendelse 
og bør optages i bilag XIVb, anbefaler 
agenturet inden for 15 arbejdsdage 
Kommissionen at optage det pågældende 
stof i bilag XIVb som fastlagt i artikel 57, 
stk. 3. 

9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i
Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen 
udarbejde et udkast til forslag om 
identifikation af stoffet inden tre måneder 
efter modtagelsen af 
Medlemsstatsudvalgets udtalelse. Der 
træffes endelig afgørelse om identifikation 
af stoffet i henhold til den i artikel 132, 
stk. 3, nævnte procedure.

9. Hvis Medlemsstatsudvalget ikke når til 
enighed med kvalificeret flertal, vedtager 
det en udtalelse inden for en periode på 30 
dage efter forelæggelsen. Agenturet 
fremsender inden for 15 arbejdsdage denne 
udtalelse til Kommissionen sammen med 
oplysninger om mindretalssynspunkter i 
udvalget, så Kommissionen kan træffe 
beslutning herom.

Or. en



(Ændring 229 – førstebehandling)

Begrundelse

Hvis udvalget ikke når til enighed, ligger den endelige beslutning hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Chris Davies + Urszula Krupa

Ændringsforslag 239
ARTIKEL 58, STK. 8 og 9

8. Hvis der i Medlemsstatsudvalget inden 
for en periode på 30 dage efter 
forelæggelsen opnås enstemmighed om 
identifikationen, skal agenturet optage 
stoffet på den i stk. 1 nævnte liste. Agenturet 
kan optage det pågældende stof i sine 
anbefalinger i henhold til artikel 57, stk. 3.

8. Hvis Medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når 
til enighed med kvalificeret flertal om, at 
stoffet opfylder kriterierne for godkendelse 
og bør optages i bilag XIVa, skal agenturet 
optage stoffet på den i stk. 1 nævnte liste. 
Agenturet kan optage det pågældende stof i 
sine anbefalinger i henhold til artikel 57, 
stk. 3.

8a. Stoffer, der for nylig er klassificeret 
som opfyldende kriterierne i artikel 56, litra 
a), b) og c), og stoffer, der er identificeret 
som opfyldende kriterierne i artikel 56, litra 
d), e) og f), optages i bilag XIVa inden for 
tre måneder.

9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i 
Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen 
udarbejde et udkast til forslag om 
identifikation af stoffet inden tre måneder 
efter modtagelsen af Medlemsstatsudvalgets 
udtalelse. Der træffes endelig afgørelse om 
identifikation af stoffet i henhold til den i 
artikel 132, stk. 3, nævnte procedure.

9. Hvis der ikke opnås enighed med 
kvalificeret flertal i Medlemsstatsudvalget, 
skal Kommissionen udarbejde et udkast til 
forslag om identifikation af stoffet inden tre 
måneder efter modtagelsen af 
Medlemsstatsudvalgets udtalelse. Der 
træffes endelig afgørelse om identifikation 
af stoffet i henhold til den i artikel 132, 
stk. 3, nævnte procedure.

Or. en

Begrundelse

Identifikationen af meget problematiske stoffer bør ske med kvalificeret flertal. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at hver af de 25 medlemsstater har vetoret over for identificeringen af disse 
stoffer. Dette ændringsforslag fastsætter også en klar tidsbegrænset procedure for optagelse af 
meget problematiske kemikalier i bilag XIIIa og øger dermed retssikkerheden for industrien. 
Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 53a (ny).



Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 240
ARTIKEL 58, STK. 9

9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i 
Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen 
udarbejde et udkast til forslag om 
identifikation af stoffet inden tre måneder 
efter modtagelsen af Medlemsstatsudvalgets 
udtalelse. Der træffes endelig afgørelse om 
identifikation af stoffet i henhold til den i 
artikel 132, stk. 3, nævnte procedure.

9. Hvis der ikke opnås enstemmighed i 
Medlemsstatsudvalget, skal Kommissionen 
udarbejde et udkast til forslag om 
identifikation af stoffet inden tre måneder 
efter modtagelsen af Medlemsstatsudvalgets 
udtalelse. Der træffes endelig afgørelse om 
identifikation af stoffet i henhold til den i 
artikel 132, stk. 3a, nævnte 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 Guido Sacconi

Ændringsforslag 241
ARTIKEL 58, STK. 9 A (nyt)

9a. Stoffer, der for nylig er klassificeret 
som opfyldende kriterierne i artikel 56, litra 
a), b) og c), og stoffer, der er identificeret 
som opfyldende kriterierne i artikel 56, litra 
d), e) og f), optages i bilag XIVa inden for 
tre måneder.

Or. en

(Ændring 230 – førstebehandling)

Begrundelse

Opstiller en procedure for indføjelse i bilag XIVa.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 242
ARTIKEL 59, STK. 2



2. Der skal tildeles en godkendelse, hvis 
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet ved anvendelsen af et stof som følge 
af de iboende egenskaber, der er 
specificeret i bilag XIV, er tilstrækkeligt 
kontrolleret i overensstemmelse med 
bilag I, punkt 6.4, og som dokumenteret i 
ansøgerens kemikaliesikkerhedsrapport, jf. 
dog stk. 3. Kommissionen skal tage hensyn 
til samtlige udledninger, emissioner og 
udslip, der er kendt på tidspunktet for 
afgørelsen. 

2. En godkendelse tildeles kun, hvis

Kommissionen skal ikke tage hensyn til 
risiciene for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr omfattet af Rådets direktiv 
90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om aktive, implantable medicinske 
anordninger, Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinske anordninger 
eller Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

a) der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, og der er iværksat 
foranstaltninger til at mindske 
eksponeringen, og 
b) det er bevist, at de samfundsøkonomiske 
fordele opvejer risiciene for menneskers 
sundhed eller miljøet som følge af 
anvendelsen af stoffet, og
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet som led i anvendelsen af stoffet og 
som en følge af stoffets iboende 
egenskaber, jf. bilag XIIIa, holdes under 
passende kontrol i henhold til bilag I, pkt. 
6, og som dokumenteret i ansøgerens 
kemiske sikkerhedsrapport. 
Kommissionen skal tage hensyn til samtlige 
udledninger, emissioner og udslip, der er 
kendt på tidspunktet for afgørelsen.

Or. en

(Ændring 232 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 54.



Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Ændringsforslag 243
ARTIKEL 59, STK. 2

2. Der skal tildeles en godkendelse, hvis 
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet ved anvendelsen af et stof som følge 
af de iboende egenskaber, der er 
specificeret i bilag XIV, er tilstrækkeligt 
kontrolleret i overensstemmelse med 
bilag I, punkt 6.4, og som dokumenteret i 
ansøgerens kemikaliesikkerhedsrapport, jf. 
dog stk. 3. Kommissionen skal tage hensyn 
til samtlige udledninger, emissioner og 
udslip, der er kendt på tidspunktet for 
afgørelsen. 

2. En godkendelse tildeles kun, hvis

Kommissionen skal ikke tage hensyn til 
risiciene for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr omfattet af Rådets direktiv 
90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning 
om aktive, implantable medicinske 
anordninger, Rådets direktiv 93/42/EØF af 
14. juni 1993 om medicinske anordninger 
eller Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

a) der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, og der er iværksat 
foranstaltninger til at mindske 
eksponeringen, og 
b) det er bevist, at de samfundsøkonomiske 
fordele opvejer risiciene for menneskers 
sundhed eller miljøet som følge af 
anvendelsen af stoffet, og
risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet som led i anvendelsen af stoffet og 
som en følge af stoffets iboende 
egenskaber, jf. bilag XIIIa, holdes under 
passende kontrol i henhold til bilag I, pkt. 
6, og som dokumenteret i ansøgerens 
kemiske sikkerhedsrapport. 

Or. en



Begrundelse

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Ændring 232 fra førstebehandlingen. 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. 
Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged on 
the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 244
ARTIKEL 59, STK. 3

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på: udgår
i) stoffer, der opfylder kriterierne i 
artikel 56, litra a), b), c) og f), for hvilke det 
ikke er muligt at fastsætte en tærskel i 
overensstemmelse med bilag I, punkt 6.4 
ii) stoffer, der opfylder kriterierne i 
artikel 56, litra d) og e).

Or. en

Begrundelse

Sletter en ny bestemmelse i den fælles holdning, eftersom der kun bør anvendes en enkelt 
procedure til godkendelse af meget problematiske stoffer.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 245
ARTIKEL 59, STK. 3, LITRA B A (nyt)

ba) stoffer, der opfylder kriterierne i 
Kommissionens vejledning, som nævnes i 
artikel 56, litra f).

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med det forudgående ændringsforslag skal det sikres, at de stoffer, der ikke 



opfylder alle kriterier som PB(T)-stoffer, men kun nogle af dem, kan klassificeres under Reach 
som kemiske stoffer, der er problematiske i samme grad som de nævnte, hvilket med den 
nuværende formulering er meget uklart.

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Avril Doyle + Chris Davies, Lena Ek + Urszula Krupa

Ændringsforslag 246
ARTIKEL 59, STK. 4

4. Hvis der ikke kan udstedes en 
godkendelse i henhold til stk. 2 eller for 
stoffer omfattet af stk. 3, kan der udstedes 
en godkendelse, hvis det påvises, at de 
socioøkonomiske fordele opvejer de risici 
for menneskers sundhed eller miljøet, der 
følger af anvendelsen af stoffet, og hvis der 
ikke findes passende alternative stoffer 
eller teknologier. Afgørelse herom træffes, 
efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

udgår

a) de risici, som stoffets anvendelser 
indebærer
b) de socioøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de socioøkonomiske 
konsekvenser af en nægtelse af 
godkendelse, som påvist af ansøgeren eller 
andre berørte parter
c) analysen af alternativer fremsendt af 
ansøgeren i henhold til artikel 61, stk. 4, 
litra e), og eventuelle bidrag fra 
tredjeparter indsendt i henhold til 
artikel 63, stk. 2
d) foreliggende oplysninger om risici for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
eventuelle alternative stoffer eller 
teknologier.

Or. en

Begrundelse

Substitution bør altid være den første option, samtidig med at der tages højde for 
socioøkonomiske aspekter og en passende kontrol. Rådet fokuserer i alt for høj grad på 
tilstrækkelig kontrol.  Det er ikke tilrådeligt at begynde på at forsøge at udvikle en "sikker" 
tærskel for fortsat anvendelse af stoffer, der er kræftfremkaldende og kan ændre DNA. (Wijkman 
& andre)

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2. (Davies + Krupa)



Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 247
ARTIKEL 59, STK. 4, AFSNIT 1

4. Hvis der ikke kan udstedes en 
godkendelse i henhold til stk. 2 eller for 
stoffer omfattet af stk. 3, kan der udstedes 
en godkendelse, hvis det påvises, at de 
socioøkonomiske fordele opvejer de risici 
for menneskers sundhed eller miljøet, der 
følger af anvendelsen af stoffet, og hvis der 
ikke findes passende alternative stoffer 
eller teknologier. Afgørelse herom træffes, 
efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

4. Afgørelsen om udstedelse af en 
godkendelse i henhold til stk. 2 træffes, 
efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

Or. en

(Ændring 233 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 54.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 248
ARTIKEL 59, STK. 7

7. Hvis en ansøgning om godkendelse 
omfatter de oplysninger, der er angivet i 
artikel 61, stk. 5, litra b), skal disse 
oplysninger inddrages i fastsættelsen af 
længden af fristen for fornyet vurdering i 
denne artikels stk. 8.

7. Varigheden af en tidsbegrænset 
godkendelse fastsættes på grundlag af de 
oplysninger, der er angivet i artikel 61, stk. 
4, litra e)b og under hensyntagen til andre 
tilgængelige oplysninger. 

Or. en

Begrundelse

Knytter varigheden af godkendelsen til de oplysninger, der er indeholdt i substitutionsplanen.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 249
ARTIKEL 59, STK. 7



7. Hvis en ansøgning om godkendelse 
omfatter de oplysninger, der er angivet i 
artikel 61, stk. 5, litra b), skal disse 
oplysninger inddrages i fastsættelsen af 
længden af fristen for fornyet vurdering i 
denne artikels stk. 8.

7. De oplysninger, der er angivet i artikel 
61, stk. 4, litra d)b, skal inddrages i 
fastsættelsen af længden af fristen for 
fornyet vurdering i denne artikels stk. 8.

Or. en

Begrundelse

Substitutionsplaner vil hjælpe industrien, navnlig SMV'er, med at kunne planlægge fremadrettet. 
Substitutionsplaner består simpelt hen i forsknings- og udviklingsplaner og en køreplan for de 
tiltag, ansøgeren foreslår.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 250
ARTIKEL 59, STK. 8

8. Godkendelser skal tages op til fornyet 
vurdering inden for en given frist (hvis 
længde skal fastlægges i hvert enkelt 
tilfælde), uden at dette berører en eventuel 
afgørelse om fremtidige frister for fornyet 
vurdering, og er normalt underlagt visse
betingelser, herunder overvågning.

8. Godkendelser er underlagt frister for 
fornyet vurdering og indsendelse af 
substitutionsplaner og kan underlægges
andre betingelser, herunder overvågning. 
Godkendelser underlægges en frist på højst 
fem år.

Or. en

(Ændring 235 – førstebehandling)

Begrundelse

Godkendelser skal underlægges en tidsfrist for at anspore til innovation.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 251
ARTIKEL 59, STK. 8

8. Godkendelser skal tages op til fornyet 
vurdering inden for en given frist (hvis 
længde skal fastlægges i hvert enkelt 
tilfælde), uden at dette berører en eventuel 
afgørelse om fremtidige frister for fornyet 
vurdering, og er normalt underlagt visse 
betingelser, herunder overvågning.

8. Godkendelser er underlagt tidsfrister
(hvis længde skal fastlægges i hvert enkelt 
tilfælde, men ikke må overstige fem år), og 
indsendelse af substitutionsplaner og er 
normalt underlagt visse betingelser, 
herunder overvågning.



Or. en

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodiske nyvurderinger muliggør (og 
opmuntrer til) tilpasning til tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny viden om risici, 
eksponering, samfundsøkonomiske fordele og tilgængelige alternativer). Uden regelmæssige 
nyvurderingsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer tabt. 
Genfremsættelse af EP's ændring 235.

Ændringsforslag af Chris Davies + Philippe Busquin

Ændringsforslag 252
ARTIKEL 59, STK. 8

8. Godkendelser skal tages op til fornyet 
vurdering inden for en given frist (hvis 
længde skal fastlægges i hvert enkelt 
tilfælde), uden at dette berører en eventuel 
afgørelse om fremtidige frister for fornyet 
vurdering, og er normalt underlagt visse 
betingelser, herunder overvågning.

8. Godkendelser skal tages op til fornyet 
vurdering inden for en given frist (hvis 
længde skal fastlægges i hvert enkelt 
tilfælde), under hensyntagen til 
produkternes livscyklus, sikkerhed og 
vedligeholdelse, fravær af alternativer og, 
hvor dette er relevant, ansøgerens køreplan 
for foreslåede tiltag, jf. artikel 61, stk. 5, 
litra b). Godkendelser udstedes, uden at 
dette berører en eventuel afgørelse om 
fremtidige frister for fornyet vurdering, og er 
normalt underlagt visse betingelser, 
herunder overvågning.

Or. en

Begrundelse

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that the 
products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-40 
years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using 
a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be granted 
for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance 
requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent authority, should 
be required to take account of products' life cycle and maintenance constraints, the presence or 
absence of real alternatives, and the timetable for proposed actions submitted by the applicant in 
relation to the development of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. 
(Busquin)



Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 253
ARTIKEL 59, STK. 9

9. I godkendelsen angives: 9. I godkendelsen angives:
a) den eller de personer, til hvilke 
godkendelsen udstedes

a) den eller de personer, til hvilke 
godkendelsen udstedes

b) stoffets eller stoffernes identitet b) stoffets eller stoffernes identitet

c) den eller de anvendelser, som 
godkendelsen udstedes for

c) den eller de anvendelser, som 
godkendelsen udstedes for

d) eventuelle betingelser, som godkendelsen 
er underlagt

d) de betingelser, som godkendelsen er 
underlagt

e) fristen for fornyet vurdering e) fristen for fornyet vurdering

f) eventuel overvågningsordning. f) eventuel overvågningsordning.

Or. en

(Ændring 236 og 359 (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Præcisering af ordlyden.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi

Ændringsforslag 254
ARTIKEL 60, STK. 1

1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 
59 anses for gyldige, indtil Kommissionen i 
forbindelse med en fornyet vurdering
træffer afgørelse om at ændre en 
godkendelse eller trække den tilbage, 
forudsat at indehaveren af godkendelsen 
indsender en nyvurderingsrapport senest 18 
måneder før udløbet af fristen for den 
fornyede vurdering. I stedet for at 
genindsende alle elementer af den 
oprindelige ansøgning kan indehaveren af 
godkendelsen blot indsende nummeret på 
den nuværende godkendelse, jf. dog andet, 
tredje og fjerde afsnit.

1. Godkendelser anses for gyldige, indtil 
Kommissionen træffer afgørelse om en ny 
ansøgning, forudsat at indehaveren af 
godkendelsen indsender en ny ansøgning
senest 18 måneder før tidsfristens udløb. I 
stedet for at genindsende alle elementer af 
den oprindelige ansøgning, kan ansøgeren
blot indsende: 
.

En indehaver af en godkendelse, der er 
givet i henhold til artikel 59, skal indsende 

a) nummeret på den nuværende 



en ajourføring af substitutionsplanen, hvis 
en sådan indgår i hans ansøgning. Hvis 
indehaveren ikke kan godtgøre, at risikoen 
er tilstrækkeligt kontrolleret, skal han 
indsende en ajourføring af 
substitutionsplanen, hvis en sådan indgår i 
hans ansøgning.

godkendelse,
b) en ajourføring af substitutionsplanen, 

hvis en sådan indgår i hans ansøgning,

Hvis han kan godtgøre, at risikoen er 
tilstrækkeligt kontrolleret, skal han 
indsende en ajourføring af 
kemikaliesikkerhedsrapporten.

c) en ajourføring af kemikalie-
sikkerhedsrapporten.

Hvis andre elementer i den oprindelige 
ansøgning er ændret, skal han også indsende 
en ajourføring af disse elementer.

Hvis andre elementer i den oprindelige 
ansøgning er ændret, skal han også indsende 
en ajourføring af disse elementer.

Or. en

(Ændring 237 – førstebehandling)

Begrundelse

Under nyvurderingen af en godkendelse bør ansøgeren kun genindsende de elementer i den 
oprindelige ansøgning, der skal ajourføres. Genfremsættelse af EP's ændring 237. (Davies)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 54. (Sacconi)

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Ændringsforslag 255
ARTIKEL 60, STK. 2, INDLEDNING

2. Godkendelser kan på ethvert tidspunkt 
tages op til fornyet vurdering, hvis:

2. Godkendelser skal på ethvert tidspunkt 
tages op til fornyet vurdering, hvis:

Or. en

(Ændring 238 (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver agenturet mulighed for at reagere hurtigt på skiftende 
omstændigheder.  En odkendelser bø automatisk tages op til fornyet vurdering, hvis forholdene 
omkring den oprindelige godkendelse er ændret, således at dette påvirker menneskers sundhed 
eller miljøet eller de samfundsøkonomiske konsekvenser, eller der er fremkommet nye 
oplysninger om mulige substitutter. Genfremsættelse af EP's ændring 238. (Davies + Krupa)
Fastsættelse af krav om, at godkendelser skal nyvurderes, hvis forholdene har ændret sig.  
(Sacconi)



Ændringsforslag af Guido Sacconi + Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 256
ARTIKEL 60, STK. 3, AFSNIT 2

I tilfælde, hvor der er en alvorlig og 
umiddelbar risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, kan Kommissionen under 
hensyntagen til proportionalitetsprincippet 
midlertidigt ophæve godkendelsen, indtil 
den fornyede vurdering er foretaget.

I tilfælde, hvor der er en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, kan 
Kommissionen under hensyntagen til 
proportionalitetsprincippet midlertidigt 
ophæve godkendelsen, indtil den fornyede 
vurdering er foretaget.

Or. en

(Ændring 239 – førstebehandling)

Begrundelse

Der er ikke nogen definition af udtrykket "alvorlig og umiddelbar", og det vil derfor ikke kunne 
hjælpe Kommissionen med at afgøre, om der er grund til at ophæve en godkendelse, mens der 
foretages en nyvurdering. Genfremsættelse af EP's ændring 239. (Davies)

Der findes ingen kriterier for definitionen af "alvorlig og umiddelbar" risiko. Det er derfor op til 
Kommissionen på baggrund af visse kriterier at afgøre, om der er grund til at ophæve 
godkendelsen, mens der foretages en nyvurdering. (Sacconi)

Ændringsforslag af Chris Davies + Guido Sacconi + Urszula Krupa

Ændringsforslag 257
ARTIKEL 60, STK. 4

4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i 
direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, kan
godkendelser udstedt for det pågældende 
stof tages op til fornyet overvejelse.

4. Hvis en miljøkvalitetsnorm omhandlet i 
direktiv 96/61/EF ikke er opfyldt, tages
godkendelser udstedt for det pågældende 
stof op til fornyet overvejelse.

Or. en

(Ændring 240 – førstebehandling)

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer overensstemmelse med IPPC-direktivet og giver agenturet 
mulighed for at reagere på skiftende omstændigheder ved at indføre et krav om fornyet 
vurdering af godkendelser. Genfremsættelse af EP's ændring 240. (Davies + Krupa)

Indfører et krav om fornyet vurdering af godkendelser. (Sacconi)



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

Ændringsforslag 258
ARTIKEL 60, STK. 5

5. Hvis de miljømål, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, ikke er opfyldt, 
kan godkendelser udstedt for anvendelse af 
det pågældende stof i det relevante 
vandløbsopland tages op til fornyet 
overvejelse.

5. Hvis de miljømål, der er nævnt i artikel 4, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, ikke er opfyldt, 
tages godkendelser udstedt for anvendelse af 
det pågældende stof i det relevante 
vandløbsopland op til fornyet overvejelse.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - artikel 62, stk. 2, litra d), på baggrund af KOM 2006/397 af 17. juli 
2006)

Begrundelse

I juli 2006 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken, hvori der henvises til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF. Ifølge det nye 
direktiv agter Kommissionen at anvende eksterne redskaber som f.eks. REACH til at gennemføre 
emissionsbegrænsende foranstaltninger, der er i overensstemmelse med foreslåede 
miljømålsætninger. For at undgå forsøg på at krybe uden om bør det sikres, at de nødvendige 
mål kan nås via REACH ved hjælp af en obligatorisk fornyet vurdering af enhver godkendelse, 
hvis miljømålene ikke opfyldes.

Ændringsforslag af Chris Davies + Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 259
ARTIKEL 61, STK. 4, LITRA C

c) en anmodning om godkendelse, der 
angiver, hvilken eller hvilke anvendelser der 
søges godkendelse til, og omfatter 
anvendelse af stoffet i kemiske produkter 
og/eller inkorporering af stoffet i artikler, 
hvis dette er relevant

c) en anmodning om godkendelse, der 
angiver, hvilken eller hvilke anvendelser der 
søges godkendelse til, og omfatter 
anvendelse af stoffet i kemiske produkter  
samt den foreslåede frist for fornyet 
vurdering og/eller inkorporering af stoffet i 
artikler, hvis dette er relevant

Or. en

Begrundelse

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector and 
be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance can be 
adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period of time 
compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In considering 
such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ life cycle and 
maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and the timetable for 
proposed actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, 



which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-40 
years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using 
a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be granted 
for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance 
requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent authority, should 
be required to take account of products' life cycle and maintenance constraints, the presence or 
absence of real alternatives, and the timetable for proposed actions submitted by the applicant in 
relation to the development of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. 
(Busquin & Prodi)

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 260
ARTIKEL 61, STK. 4, LITRA E

e) en analyse af alternativer, der tager 
hensyn til risiciene i forbindelse hermed, 
samt til de tekniske og økonomiske 
muligheder for en substitution. 

e) en analyse af alternativer, der tager 
hensyn til risiciene i forbindelse hermed, 
samt til de tekniske og økonomiske 
muligheder for en substitution og, hvor det 
er relevant, en substitutionsplan, som 
omfatter forskning og udvikling og en 
køreplan for tiltag, som ansøgeren foreslår.

Or. en

Begrundelse

Substitution bør altid være den første option, samtidig med at der tages højde for 
socioøkonomiske aspekter og en passende kontrol. Ændring xxx fra førstebehandlingen. 
Ændringsforslag 1-5 og 12-13 af Wijkman er forbundet med dette ændringsforslag.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 261
ARTIKEL 61, STK. 5

5. Ansøgningen kan omfatte:
a) en socioøkonomisk analyse gennemført i 
overensstemmelses med bilag XVI

ea) en socioøkonomisk analyse gennemført i 
overensstemmelses med bilag XVI

b) en substitutionsplan, når det er relevant,
herunder forskning og udvikling, og en 
køreplan for ansøgerens foreslåede tiltag

eb) en substitutionsplan, herunder forskning 
og udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag



5. Ansøgningen kan desuden omfatte:
c) en begrundelse for ikke at tage hensyn til 
de risici for menneskers sundhed og miljøet, 
der enten skyldes

a) en begrundelse for ikke at tage hensyn til 
de risici for menneskers sundhed og miljøet, 
der enten skyldes

i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er 
godkendt i henhold til direktiv 96/61/EF 
eller 

i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er 
godkendt i henhold til direktiv 96/61/EF 
eller

ii) udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående regulering 
som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i 
direktiv 2000/60/EF og lovgivning vedtaget 
i henhold til artikel 16 i samme direktiv

ii) udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående regulering 
som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i 
direktiv 2000/60/EF og lovgivning vedtaget 
i henhold til artikel 16 i samme direktiv

Or. en

(Ændring 241 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Det bør være et obligatorisk krav, at socioøkonomiske analyser og en substitutionsplan indgår i 
ansøgningen om godkendelse. 

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 262
ARTIKEL 61, STK. 5

5. Ansøgningen kan omfatte:
a) en socioøkonomisk analyse gennemført i 
overensstemmelses med bilag XVI

ea) en socioøkonomisk analyse gennemført i 
overensstemmelses med bilag XVI

b) en substitutionsplan, når det er relevant,
herunder forskning og udvikling, og en 
køreplan for ansøgerens foreslåede tiltag

eb) en substitutionsplan, herunder forskning 
og udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag

c) en begrundelse for ikke at tage hensyn til 
de risici for menneskers sundhed og miljøet, 
der enten skyldes

ec) en begrundelse for ikke at tage hensyn til 
de risici for menneskers sundhed og miljøet, 
der enten skyldes

i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er 
godkendt i henhold til direktiv 96/61/EF 
eller

i) emissioner af stoffet fra et anlæg, der er 
godkendt i henhold til direktiv 96/61/EF 
eller

ii) udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående regulering 
som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i 
direktiv 2000/60/EF og lovgivning vedtaget 
i henhold til artikel 16 i samme direktiv

ii) udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående regulering 
som nævnt i artikel 11, stk. 3, litra g), i 
direktiv 2000/60/EF og lovgivning vedtaget 
i henhold til artikel 16 i samme direktiv

Or. en



Begrundelse

Dette ændringsforslag genfremsætter kravet om, at der i en ansøgning om godkendelse skal 
indgå en substitutionsplan, som vil kunne hjælpe industrien, navnlig SMV'er, med at planlægge 
fremadrettet.  Substitutionsplaner består simpelt hen af forsknings- og udviklingsplaner og en 
køreplan for de tiltag, som ansøgeren foreslår. Genfremsættelse af EP's ændring 241.

Ændringsforslag af Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 263
ARTIKEL 61, STK. 5, LITRA B

b) en substitutionsplan, når det er relevant, 
herunder forskning og udvikling, og en 
køreplan for ansøgerens foreslåede tiltag

udgår

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 1-5 og 12-13 af Wijkman er forbundet med dette 
ændringsforslag. 

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 264
ARTIKEL 61, STK. 5, LITRA C, NR. II A (nyt)

iia) anvendelse af stoffet i medicinsk udstyr 
omfattet af direktiv 90/385/EØF, 
93/42/EØF eller 98/79/EF.

Or. en

Begrundelse

Undtagelser skal holdes på et minimum for at forhindre markedsforvridninger mellem forskellige 
materialer og for at muliggøre identificering af meget problematiske kemikalier og mere sikre 
alternativer.

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 265
ARTIKEL 61, STK. 6



6. Ansøgningen skal ikke omfatte de risici 
for menneskers sundhed, der følger af 
anvendelse af stoffet i medicinsk udstyr 
omfattet af direktiv 90/385/EØF, 
93/42/EØF eller 98/79/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 61, stk. 5, litra c, nr. iia (nyt).

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 266
ARTIKEL 62

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), og stk. 5, litra a) og b), forudsat at 
den efterfølgende ansøger har tilladelse fra 
den tidligere ansøger til at henvise til disse 
dele af ansøgningen.

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), ea) og eb), forudsat at den 
efterfølgende ansøger har tilladelse fra den 
tidligere ansøger til at henvise til disse dele 
af ansøgningen.

2. Hvis der er udstedt godkendelse for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af indehaverens 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), og stk. 5, litra a) og b), forudsat at 
den efterfølgende ansøger har tilladelse fra 
godkendelsens indehaver til at henvise til 
disse dele af ansøgningen.

2. Hvis der er udstedt godkendelse for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af indehaverens 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), ea) og eb), forudsat at den 
efterfølgende ansøger har tilladelse fra 
godkendelsens indehaver til at henvise til 
disse dele af ansøgningen.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 61.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 267
ARTIKEL 62, STK. 1

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 



anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), og stk. 5, litra a) og b), forudsat at 
den efterfølgende ansøger har tilladelse fra 
den tidligere ansøger til at henvise til disse 
dele af ansøgningen.

anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 4, 
litra d), ea) og eb), forudsat at den 
efterfølgende ansøger har tilladelse fra den 
tidligere ansøger til at henvise til disse dele 
af ansøgningen.

Or. en

(Ændring 242 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 61.

Ændringsforslag af Philippe Busquin, Vittorio Prodi

Ændringsforslag 268
ARTIKEL 63, STK. 2

2. Agenturet skal på sin hjemmeside 
offentliggøre generel information om 
anvendelser, som det har modtaget 
ansøgninger om, idet det tager hensyn til 
artikel 117 og 118 om adgang til 
oplysninger, tillige med en frist, inden for 
hvilken interesserede tredjeparter kan 
indsende oplysninger om alternative stoffer 
eller teknologier.

2. Idet det tager hensyn til artikel 117 og 118 
om adgang til oplysninger, skal agenturet på 
sin hjemmeside offentliggøre generel 
information om anvendelser, som det har 
modtaget ansøgninger om, dog undtaget 
tilfælde, hvor ansøgeren kan bevise, at det 
er potentielt skadeligt for hans eller andre 
berørte parters kommercielle interesser, 
tillige med en frist, inden for hvilken 
interesserede tredjeparter, herunder 
downstream-brugere, kan indsende 
oplysninger om særlige anvendelser,
alternative stoffer eller teknologier.

Or. en

Begrundelse

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance for 
technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique innovative use 
of substances by the European aeronautic industry could be made available to third parties, and 
not only manufacturers of substances, who may be competitors of the applicant. Any such their 
party could abuse the authorisation procedure, in particular the possibility to come forward with 
alternatives when information on applications is made available by the Agency. In addition, 
downstream users should be clearly identified among those who can provide such information, 
so as to provide the Agency with a complete picture as to whether alternatives are really 
available or not.



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

Ændringsforslag 269
ARTIKEL 63, STK. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser skal de i 
stk. 1 nævnte udvalg først kontrollere, at 
ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 61, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalgene, 
efter at have rådført sig med hinanden, i 
fællesskab ansøgeren om yderligere 
oplysninger for at bringe ansøgningen i 
overensstemmelse med kravene i artikel 61. 
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse kan, 
hvis det skønner det nødvendigt, kræve, at 
ansøgeren inden for en given frist indsender 
yderligere oplysninger om mulige alternative 
stoffer eller teknologier, eller anmode 
tredjeparter om at gøre det. De to udvalg 
skal også tage hensyn til eventuelle 
oplysninger indsendt af tredjeparter.

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 61, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 61. Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse kan, hvis det 
skønner det nødvendigt, kræve, at ansøgeren 
inden for en given frist indsender yderligere 
oplysninger om mulige alternative stoffer 
eller teknologier, eller anmode tredjeparter 
om at gøre det. De to udvalg skal også tage 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter. Oplysninger indsendt af 
tredjeparter på udvalgets anmodning
finansieres af det af agenturet fastlagte 
godkendelsesgebyr (jf. artikel 61, stk. 7).

Or. en

(Genfremsættelse af Kommissionens oprindelige forslag)

Begrundelse

Udvalgene bør uafhængigt af hinanden kunne anmode ansøgeren eller tredjeparter om 
yderligere oplysninger for at begrænse unødigt bureaukrati. Selv om gensidig rådføring er 
nyttig, bør det ikke være et absolut krav. 

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek

Ændringsforslag 270
ARTIKEL 63, STK. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser skal de i 
stk. 1 nævnte udvalg først kontrollere, at 
ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 61, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalgene, 
efter at have rådført sig med hinanden, i 

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser skal de i 
stk. 1 nævnte udvalg først kontrollere, at 
ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 61, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalgene 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 



fællesskab ansøgeren om yderligere 
oplysninger for at bringe ansøgningen i 
overensstemmelse med kravene i artikel 61. 
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse kan, 
hvis det skønner det nødvendigt, kræve, at 
ansøgeren inden for en given frist indsender 
yderligere oplysninger om mulige alternative 
stoffer eller teknologier, eller anmode 
tredjeparter om at gøre det. De to udvalg 
skal også tage hensyn til eventuelle 
oplysninger indsendt af tredjeparter.

bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 61. Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse kan, hvis det 
skønner det nødvendigt, kræve, at ansøgeren 
inden for en given frist indsender yderligere 
oplysninger om mulige alternative stoffer 
eller teknologier, eller anmode tredjeparter 
om at gøre det. De to udvalg skal også tage 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter. Oplysninger indsendt af 
tredjeparter på udvalgets anmodning 
finansieres af det af agenturet fastlagte 
godkendelsesgebyr (jf. artikel 61, stk. 7).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør godkendelsesprocessen mindre bureaukratisk, da udvalgene bør 
kunne anmode ansøgeren eller tredjeparter om yderligere oplysninger uafhængigt af hinanden.  
En fælles anmodning er stadig mulig.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 271
ARTIKEL 63, STK. 4

4. Udkastet til udtalelse skal omfatte 
følgende elementer:

4. Udkastet til udtalelse skal omfatte 
følgende elementer:

a) Udvalget for Risikovurdering: en 
vurdering af de risici for menneskers 
sundhed eller miljøet, der følger af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, og, hvis det er 
relevant, en vurdering af risiciene i 
forbindelse med mulige alternativer

a) Udvalget for Risikovurdering: en 
vurdering af de risici for menneskers 
sundhed eller miljøet, der følger af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, og en vurdering af 
risiciene i forbindelse med mulige 
alternativer

b) Udvalget for Socioøkonomisk Analyse: 
en vurdering af de socioøkonomiske faktorer 
og af, om der findes disponible, 
hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige 
alternativer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, når der udfærdiges 
en ansøgning i overensstemmelse med 
artikel 61, stk. 5.

b) Udvalget for Socioøkonomisk Analyse: 
en vurdering af de socioøkonomiske faktorer 
og af, om der findes disponible, 
hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige 
alternativer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen.

Or. en



Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 61.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 272
ARTIKEL 63, STK. 8

8. Kommissionen skal udarbejde et udkast til 
afgørelse om godkendelse inden for en frist 
på tre måneder efter modtagelsen af 
agenturets udtalelser. Den endelige afgørelse 
om meddelelse eller nægtelse af 
godkendelse træffes efter proceduren i 
artikel 132, stk. 2.

8. Kommissionen skal udarbejde et udkast til 
afgørelse om godkendelse inden for en frist 
på tre måneder efter modtagelsen af 
agenturets udtalelser. Den endelige afgørelse 
om meddelelse eller nægtelse af 
godkendelse træffes efter proceduren i 
artikel 132, stk. 3a.

Or. en

Begrundelse

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify when 
it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, otherwise the act 
can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the granting of 
authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of general scope 
(see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come under the regulatory 
procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 273
ARTIKEL 64

Godkendelsesindehavernes forpligtelser
Indehavere af en godkendelse og 
downstream-brugere som nævnt i 
artikel 55, stk. 2, der lader stofferne indgå i 
et kemisk produkt, skal anføre 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet eller det kemiske 
produkt, der indeholder stoffet, til en 
godkendt anvendelse, jf. dog direktiv 
67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. Dette 

Oplysningsforpligtelser for 
godkendelsespligtige stoffer
Alle stoffer, der skal anvendes separat, i 
præparater eller artikler, og som opfylder 
betingelserne i artikel 56, etiketteres og 
ledsages altid af et sikkerhedsdatablad. 
Etiketten indeholder:
a) stoffets navn
b) oplysning om, at stoffet er optaget i bilag 
XIV, og enhver særlig anvendelse, 



skal gøres, så snart godkendelsesnummeret 
er gjort offentligt tilgængeligt i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 9.

herunder godkendelsesnummeret/-
numrene, som stoffet er godkendt til.

Or. en

Begrundelse

Etiketten skal oplyse forbrugerne om tilstedeværelsen af stoffer, for hvilke der kræves 
godkendelse. EP's ændring 246 giver producenter og brugere af kemikalier i forsyningskæden 
samt dem, der forbruger artikler og håndterer affald, mulighed for at få oplysninger om særligt 
problematiske kemikalier.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 274
ARTIKEL 66, STK. 2 A (nyt)

2a. Agenturet meddeler omgående/snarest 
muligt/offentliggør på sit websted, at en 
medlemsstat eller Kommissionen agter at 
igangsætte en begrænsningsproces, og 
underretter dem, der har offentliggjort en 
registrering for det pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 789, der vedtoges under førstebehandlingen.

Begrænsninger kan gælde uden vægtgrænse, dvs. under 1 t/år. Alle berørte parter bør have ret 
til at få kendskab til agenturets eller medlemsstaters begrænsningsintentioner.  

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 275
ARTIKEL 66, STK. 3

3. En medlemsstat kan indtil den ...*
opretholde eksisterende og strengere 
begrænsninger i forhold til bilag XVII for 
fremstilling, markedsføring eller anvendelse 
af et stof, hvis disse begrænsninger er blevet 
meddelt i overensstemmelse med traktaten. 
Kommissionen udarbejder og offentliggør en 

3. En medlemsstat kan indtil den ...* 
opretholde eksisterende og/eller strengere 
begrænsninger i forhold til bilag XVII for 
fremstilling, markedsføring eller anvendelse 
af et stof, hvis disse begrænsninger er blevet 
meddelt i overensstemmelse med traktaten. 
Kommissionen udarbejder og offentliggør en 

  
* 6 år efter forordningens ikrafttræden.



oversigt over disse begrænsninger senest den 
...**.

oversigt over disse begrænsninger senest den 
...*.

* 6 år efter forordningens ikrafttræden. * 6 år efter forordningens ikrafttræden.
** 2 år efter denne forordnings ikrafttræden. ** 2 år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. nl

Begrundelse

Rådet har indføjet denne nye tekst, som er problematisk for direktiv 76/769/EØF (indarbejdet i 
bilag XVII). Det skaber et juridisk problem at indføje et direktiv i en forordning, fordi en 
forordning gælder umiddelbart. Direktivets tekst er ikke fuldstændig klar, når den læses som en 
forordning. Det tekniske udvalg bør finde en løsning på dette problem ved at give bilag XVII en 
ny ordlyd. Indtil da bør de nuværende begrænsninger blive ved at gælde, således at beskyttelsen 
af sundhed og miljø fortsat garanteres. 

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

Ændringsforslag 276
ARTIKEL 66, STK. 3

En medlemsstat kan indtil den ... opretholde 
eksisterende og strengere begrænsninger i 
forhold til bilag XVII for fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof, 
hvis disse begrænsninger er blevet meddelt i 
overensstemmelse med traktaten. 
Kommissionen udarbejder og offentliggør en 
oversigt over disse begrænsninger senest den 
....

En medlemsstat kan indtil den ... opretholde 
eksisterende eller strengere begrænsninger 
samt enhver gennemførelsesforanstaltning 
hertil i forhold til bilag XVII for 
fremstilling, markedsføring eller anvendelse 
af et stof, hvis disse begrænsninger er blevet 
meddelt i overensstemmelse med traktaten. 
Kommissionen udarbejder og offentliggør en 
oversigt over disse begrænsninger senest den 
....

Or. en

Begrundelse

Begrænsningerne i direktiv 76/769 vil blive overført til REACH. Som forordning gælder REACH 
umiddelbart i medlemsstaterne. Alle gennemførelsesforanstaltninger vil blive ophævet. Hvorvidt 
bestemmelser om begrænsninger får effekt, afhænger imidlertid ofte af de nationale 
gennemførelsesforanstaltninger. For at forhindre at de nuværende begrænsninger på EU-plan 
eller nationalt plan vil blive undermineret, bør medlemsstaterne have mulighed for at opretholde 
alle nationale gennemførelsesforanstaltninger i en overgangsperiode, hvor begrænsningerne 
under REACH kan blive ændret, hvis det er nødvendigt for at sikre en effektiv gennemførelse. 

Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies + Urszula Krupa + Carl Schlyter, Caroline 

    
** 2 år efter denne forordnings ikrafttræden.



Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 277
ARTIKEL 67, STK. 1

1. Når der som følge af fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer er 
en uacceptabel risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, som det er 
nødvendigt at imødegå på fællesskabsplan, 
ændres bilag XVII efter den procedure, der 
er nævnt i artikel 130, stk. 3, ved vedtagelse 
af nye begrænsninger eller ved ændring af 
gældende begrænsninger i bilag XVII for 
fremstilling, anvendelse eller markedsføring 
af stoffer som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler efter proceduren i artikel 66-
72. Alle sådanne afgørelser tager hensyn til 
de socioøkonomiske konsekvenser af 
begrænsningen, herunder eventuelle 
disponible alternativer.

1. Når der som følge af fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer er 
en uacceptabel risiko for miljøet eller for 
menneskers sundhed, herunder sårbare 
befolkningsgrupper og borgere, der tidligt i 
livet eller vedvarende har været eksponeret 
for blandinger af forurenende stoffer, som 
det er nødvendigt at imødegå på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVII efter den 
procedure, der er nævnt i artikel 132, stk. 3, 
ved vedtagelse af nye begrænsninger eller 
ved ændring af gældende begrænsninger i 
bilag XVII for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler efter 
proceduren i artikel 68-72. Alle sådanne 
afgørelser tager hensyn til de 
socioøkonomiske konsekvenser af 
begrænsningen, herunder eventuelle 
disponible alternativer.

Or. en

Begrundelse

De mest sårbare bør udtrykkeligt medregnes i forbindelse med identificering af uacceptable 
risici for menneskers sundhed. Hermed genfremsættes EP-ændring 248.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 278
ARTIKEL 67, STK. 1, AFSNIT 1

1. Når der som følge af fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer er 
en uacceptabel risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, som det er nødvendigt 
at imødegå på fællesskabsplan, ændres 
bilag XVII efter den procedure, der er nævnt 
i artikel 132, stk. 3, ved vedtagelse af nye 
begrænsninger eller ved ændring af 
gældende begrænsninger i bilag XVII for 
fremstilling, anvendelse eller markedsføring 
af stoffer som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler efter proceduren i artikel 66-

1. Når der som følge af fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer er 
en uacceptabel risiko for menneskers 
sundhed eller miljøet, som det er nødvendigt 
at imødegå på fællesskabsplan, ændres 
bilag XVII efter den procedure, der er nævnt 
i artikel 132, stk. 3a, ved vedtagelse af nye 
begrænsninger eller ved ændring af 
gældende begrænsninger i bilag XVII for 
fremstilling, anvendelse eller markedsføring 
af stoffer som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler efter proceduren i artikel 66-



72. 72.

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 Guido Sacconi

Ændringsforslag 279
ARTIKEL 67, STK. 2

2. For et stof som sådan, i et kemisk produkt 
eller i en artikel, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagent eller reproduktionstoksisk i 
kategori 1 eller 2 og kan anvendes af 
forbrugerne, og for hvilket Kommissionen 
foreslår begrænsninger for 
forbrugeranvendelsen, ændres bilag XVII 
efter den procedure, der er nævnt i 
artikel 132, stk. 3. Artikel 68-72 finder ikke 
anvendelse.

2. For et stof som sådan, i et kemisk produkt 
eller i en artikel, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagent eller reproduktionstoksisk i 
kategori 1 eller 2 og kan anvendes af 
forbrugerne, og for hvilket Kommissionen 
foreslår begrænsninger for 
forbrugeranvendelsen, ændres bilag XVII 
efter den procedure, der er nævnt i 
artikel 132, stk. 3a. Artikel 68-72 finder 
ikke anvendelse.

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 Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 280
ARTIKEL 68, STK. 2

2. For et stof opført i bilag XIV skal 
agenturet efter datoen i artikel 57, stk. 1, 
litra c), nr. i), overveje, om anvendelsen 
heraf i artikler udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, der ikke 
er tilstrækkeligt kontrolleret. Hvis agenturet 

2. For et stof opført i bilag XIV skal 
agenturet efter datoen i artikel 57, stk. 1, 
litra c), nr. ii), overveje, om anvendelsen 
heraf i artikler udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, der ikke 
er tilstrækkeligt kontrolleret. Hvis agenturet 



skønner, at risikoen ikke er tilstrækkeligt 
kontrolleret, skal det udarbejde et dossier 
herom, der opfylder kravene i bilag XV.

skønner, at risikoen ikke er tilstrækkeligt 
kontrolleret, skal det udarbejde et dossier 
herom, der opfylder kravene i bilag XV.

Or. en

Begrundelse

Dette nye stykke bør hilses velkomment, da det lukker et smuthul i godkendelsesordningen via 
begrænsninger i anvendelsen af meget problematiske stoffer i artikler. Dette er af betydning for 
importerede artikler, da de ikke er omfattet af godkendelser. Det bør imidlertid være muligt at 
indlede begrænsningsproceduren, så snart det er kendt, hvilke anvendelser der ikke er anmodet 
om godkendelse for, og ikke først efter solnedgangsdatoen. Ellers ville der eksistere to 
standarder samtidigt: Importerede artikler ville kunne indeholde meget problematiske stoffer, 
som ikke længere er godkendt for EU-artikler.  

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 281
ARTIKEL 72, STK. 2

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3. 
Kommissionen sender udkastet til ændring 
til medlemsstaterne mindst 45 dage inden 
afstemningen.

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3a. 
Kommissionen sender udkastet til ændring 
til medlemsstaterne mindst 45 dage inden 
afstemningen.

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 Chris Davies + Frieda Brepoels, Anders Wijkman  + Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 282
ARTIKEL 73, STK. 4 A (nyt)

4a. En del af gebyret skal afsættes til 
udviklingen af forsøgsmetoder uden brug 
af dyr.

Or. en



Begrundelse

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, Wijkman)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget, der introducerer en ny betragtning 43b. 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.  (Schlyter m.fl.)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 283
ARTIKEL 75, STK. 1, LITRA D

d) et Udvalg for Socioøkonomisk Analyse, 
der er ansvarligt for at udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og alle andre 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, der vedrører de 
socioøkonomiske konsekvenser af 
eventuelle lovgivningstiltag vedrørende 
stoffer

d) et Udvalg for Socioøkonomisk Analyse 
og Vurdering af Alternativer, der er 
ansvarligt for at vurdere disponible, 
hensigtsmæssige og teknisk gennemførlige 
alternativer og udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og alle andre 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, der vedrører de 
socioøkonomiske konsekvenser af 
eventuelle lovgivningstiltag vedrørende 
stoffer 

Or. en

(Ændring 255 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Styrker forbindelsen mellem godkendelsesproceduren og adgangen til sikrere alternativer og 
bringer udvalgets ansvar i overensstemmelse med dets rolle i forbindelse med vurderingen af 
alternativer, der er fastsat i artikel 63, stk. 4.

Ændringen af udvalgets navn gælder i hele forordningens tekst.



Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 284
ARTIKEL 76, STK. 1 A (nyt)

1a. Agenturet fastlægger en procedure for 
tildeling af midler til udvikling og 
evaluering af alternative forsøgsmetoder, 
tilvejebragt gennem registreringsafgiften. 
Agenturet inddrager eksisterende 
strukturer såsom Det Europæiske Center 
for Validering af Alternative Metoder 
(ECVAM), dets rådgivende videnskabelige 
udvalg (ESAC) samt det europæiske 
partnerskab til fremme af alternativer til 
dyreforsøg (EPAA) i et nært samarbejde 
herom. 
Hvert år forelægger agenturet Europa-
Parlamentet og Rådet en beretning om 
situationen med hensyn til anvendelse og 
udbredelse af metoder og forsøgsstrategier 
uden brug af dyr til generering af data til 
risikovurderinger i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning og om 
størrelsen og fordelingen af de midler, der 
er stillet til rådighed til udvikling og 
evaluering af alternative forsøgsmetoder.

Or. en

(Ændring 275 – førstebehandling)

Begrundelse

Bygger på ændring 275 fra førstebehandlingen. Formuleringen er ændret i håbet om lettere at 
opnå accept i Rådet.  I stedet for at oprette et nyt udvalg i agenturet bør de eksisterede strukturer 
udnyttes. Desuden tages der højde for nylige tiltag som det europæiske partnerskab til fremme af 
alternativer til dyreforsøg (EPAA).  Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 92a 
af samme forfatter.

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

Ændringsforslag 285
ARTIKEL 76, STK. 2, LITRA D og E

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelsen over 
klassificeringer og mærkninger og den 
harmoniserede klassificerings- og 

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelsen over 
klassificeringer og mærkninger og den 
harmoniserede klassificerings- og 



mærkningsfortegnelse. Det offentliggør 
vederlagsfrit de oplysninger, der er angivet i 
artikel 118, stk. 1 og 2, i 
databasen/databaserne via internettet, 
undtagen hvis der i henhold til artikel 10, 
litra) a), nr. xi), er fremsat en anmodning, 
der betragtes som velbegrundet. Agenturet 
skal stille andre oplysninger i databaserne til 
rådighed på anmodning i overensstemmelse 
med artikel 117

mærkningsfortegnelse. Det offentliggør 
vederlagsfrit og inden 15 arbejdsdage de 
oplysninger, der er angivet i artikel 118, 
stk. 1 og 2, i databasen/databaserne via 
internettet, undtagen hvis der i henhold til 
artikel 10, litra) a), nr. xi), er fremsat en 
anmodning, der betragtes som velbegrundet, 
og den ikke må vige for en mere 
tungtvejende offentlig interesse. Agenturet 
skal stille andre oplysninger i databaserne til 
rådighed på anmodning i overensstemmelse 
med artikel 117

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet, inden 90 dage efter agenturets 
modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 118, stk. 1

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet, inden 15 arbejdsdage efter 
agenturets modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 118, stk. 1

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt kan der kun 
gives afslag på aktindsigt med begrundelse i forretningsmæssige interesser, hvis der ikke er en 
mere tungtvejende offentlig interesse, der taler for det modsatte. Der bør derfor tilføjes en 
henvisning til en mere tungvejende offentlig interesse.

I overensstemmelse med forordning nr. 1049/2001 skal den normale besvarelsesfrist være 15 
arbejdsdage.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 286
ARTIKEL 76, STK. 2, LITRA D og E

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelsen over 
klassificeringer og mærkninger og den 
harmoniserede klassificerings- og 
mærkningsfortegnelse. Det offentliggør 
vederlagsfrit de oplysninger, der er angivet i 
artikel 118, stk. 1 og 2, i 
databasen/databaserne via internettet, 
undtagen hvis der i henhold til artikel 10, 
litra) a), nr. xi), er fremsat en anmodning, 
der betragtes som velbegrundet. Agenturet 
skal stille andre oplysninger i databaserne til 
rådighed på anmodning i overensstemmelse 

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelsen over 
klassificeringer og mærkninger og den 
harmoniserede klassificerings- og 
mærkningsfortegnelse. Det offentliggør 
vederlagsfrit og inden 15 arbejdsdage de 
oplysninger, der er angivet i artikel 118, 
stk. 1 og 2, i databasen/databaserne via 
internettet, undtagen hvis der i henhold til 
artikel 10, litra) a), nr. xi), er fremsat en 
anmodning, der betragtes som velbegrundet. 
Agenturet skal stille andre oplysninger i 
databaserne til rådighed på anmodning i 



med artikel 117 overensstemmelse med artikel 117
e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet, inden 90 dage efter agenturets 
modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 118, stk. 1

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet, inden 15 arbejdsdage efter 
agenturets modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 118, stk. 1

Or. en

Begrundelse

Den relevante del af EP's ændring 263 fastsætter en tidsfrist for offentliggørelse af oplysninger i 
databasen/databaserne for at sikre en glat procedure.  I overensstemmelse med forordning nr. 
1049/2001 skal den normale besvarelsesfrist være 15 arbejdsdage.

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

Ændringsforslag 287
ARTIKEL 76, STK. 2, LITRA M a (nyt)

ma) oprettelse og opretholdelse af et 
overordnet center for risikokommuni-
kation; levering af centraliserede og 
samordnede ressourcer inden for 
information om sikker anvendelse af 
kemiske stoffer, præparater og artikler; 
fremme af deling af god praksis inden for 
risikokommunikationssektoren.

Or. en

(Ændring 263, litra gb – førstebehandling)

Begrundelse

En succesfuld ændring fra førstebehandlingen, der tilstræber at give forbrugerne mulighed for at 
anvende stoffer, præparater og produkter, der indeholder kemikalier, på en sikker måde.  
(Davies)

Udviklingen af et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give 
forbrugerne den nødvendige information og rådgivning til, at de kan anvende stoffer og 
præparater med kemiske stoffer på en sikker og effektiv måde. (Lienemann, Ferreira + Ek + 
Oomen-Ruijten & Prodi)



Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 288
ARTIKEL 77, STK. 3

Den vedtager agenturets forretningsorden. 
Forretningsordenen skal offentliggøres. 

Den vedtager agenturets forretningsorden. 

Or. de

Begrundelse

Konsekvens af ændringen i artikel 108.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 289
ARTIKEL 78, STK. 1, AFSNIT 1

1. Bestyrelsen består af én repræsentant for 
hver medlemsstat og højst seks 
repræsentanter udnævnt af Kommissionen, 
inklusive tre enkeltpersoner uden stemmeret 
fra de berørte parter. 

1. Bestyrelsen består af én repræsentant for 
hver medlemsstat og højst seks 
repræsentanter udnævnt af Kommissionen, 
inklusive tre enkeltpersoner uden stemmeret 
fra de berørte parter, hvoraf mindst én er 
repræsentant for industrien. 

Or. de

Begrundelse

Mindst én af de tre repræsentanter for de berørte parter bør være fra industrien, eftersom 
REACH-forordningen pålægger industrien forpligtelser af afgørende betydning.  

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

Ændringsforslag 290
ARTIKEL 86, STK. 2, AFSNIT 1

2. Medlemsstaterne skal sende agenturet 
navne på eksperter med dokumenteret 
erfaring i opgaverne i artikel 76, der vil 
kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, 
og angiver deres kvalifikationer og særlige 
ekspertiseområder.

2. Medlemsstaterne skal sende agenturet 
navne på uafhængige eksperter med 
dokumenteret erfaring i opgaverne i 
artikel 76, der vil kunne deltage i udvalgenes 
arbejdsgrupper, og angiver deres 
kvalifikationer og særlige 
ekspertiseområder.

Or. en



Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at der bliver tale om uafhængige eksperter. Den relevante del af 
EP's ændringsforslag 282 genfremsættes. (Krupa)

Det bør præciseres, at eksperterne skal være uafhængige. (Schlyter & andre)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 291
ARTIKEL 88, STK. 3, AFSNIT 1

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemikaliesikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsmæssige og 
juridiske områder ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen.

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen.
Denne vælger ud fra en liste af kvalificerede 
kandidater vedtaget af Kommissionen, som 
opstilles efter offentligt opslag af posterne, 
efter at der i Den Europæiske Unions 
Tidende og eventuelt i pressen eller på 
internettet har været offentliggjort en 
indkaldelse af interessetilkendegivelser. 
Medlemmerne af appeludvalget og 
suppleanterne udnævnes på grundlag af 
deres relevante erfaring og ekspertise inden 
for kemikalie sikkerhed, naturvidenskab 
eller reguleringsmæssige og juridiske 
områder. Mindst ét medlem af 
appeludvalget skal have relevant erfaring 
på det juridiske område. 

Or. de

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaver skal mindst ét medlem have relevant erfaring på det 
juridiske område. I betragtning af hvilken karakter appeludvalgets opgaver har, bør det sikres, 
at der anvendes en transparent procedure for indgivelse af ansøgninger. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 292
ARTIKEL 88, STK. 4

4. De kvalifikationer, der kræves af 
medlemmerne af Klageudvalget, fastlægges 
af Kommissionen i henhold til den i 
artikel 132, stk. 3, omhandlede procedure.

4. De kvalifikationer, der kræves af 
medlemmerne af Klageudvalget, fastlægges 
af Kommissionen i henhold til 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 Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 293
ARTIKEL 90, STK. 1

1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold 
til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, 
artikel 30, stk. 2 og 3, og artikel 50 kan 
påklages. 

1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold 
til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, 
artikel 30, stk. 2 og 3, artikel 50 og artikel 
117, stk. 5, og artikel 118 kan påklages.

Or. en

Begrundelse

Det bør også være muligt at kunne påklage afgørelser om fortrolighed omkring 
forretningsoplysninger. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 294
ARTIKEL 92, STK. 4

4. Klageudvalgets procedurer fastsættes af 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 132, stk. 3.

4. Klageudvalgets procedurer fastsættes af 
Kommissionen efter 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 Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 295
ARTIKEL 108

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende direktør 
og efter aftale med Kommissionen regler om 
offentlig adgang til ikke-fortrolige retlige, 
videnskabelige eller tekniske oplysninger 
om sikkerheden af stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler.

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende direktør 
og efter aftale med Kommissionen regler om 
offentlig adgang til ikke-fortrolige retlige, 
videnskabelige eller tekniske oplysninger 
om sikkerheden af stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler.

Agenturet offentliggør sin egen samt dets 
bestyrelses og udvalgs forretningsordener. 

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af åbenheden omkring agenturets arbejde bør præciseres yderligere.  
Bestemmelserne om offentliggørelse af agenturets forretningsorden, som hidtil fandtes i artikel 
77, stk. 3, bør indarbejdes i artikel 108, således at det systematisk gøres klart, at der er tale om 
en bestemmelse vedrørende åbenhed. Endvidere bør også bestyrelsens og udvalgenes 
forretningsordener offentliggøres, således at agenturets arbejdsmåde fremgår endnu tydeligere.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 296
ARTIKEL 112, STK. 2

2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
forskellige indgange for det samme stof i 
fortegnelsen, skal anmeldere og registranter 
gøre deres bedste for at nå til enighed om, 
hvordan stoffet skal indføres i fortegnelsen.

2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
forskellige indgange for det samme stof i 
fortegnelsen, fastsætter agenturet, hvordan 
stoffet skal indføres i fortegnelsen.

Or. en

(Genfremsættelse af ændring 295 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

I tilfælde af forskellige fareklassificeringer af samme stof vil markedskræfterne uundgåeligt 
foretrække den leverandør af stoffet, der har den laveste fareklassificering. Følgelig vil de andre 
leverandører føle sig presset til at nedsætte deres fareklassificering.  På den måde vil tendensen 
gå i retning af den laveste fællesnævner, hvilket resulterer i dårligere standarder og beskyttelse. 
Den bedste måde, dette problem kan undgås på, er at sørge for, at der for hver enkelt 
stofklassificering i fortegnelsen kun findes én indgang.



Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 297
ARTIKEL 112, STK. 2

2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
forskellige indgange for det samme stof i 
fortegnelsen, skal anmeldere og registranter 
gøre deres bedste for at nå til enighed om, 
hvordan stoffet skal indføres i fortegnelsen.

2. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
forskellige indgange for det samme stof i 
fortegnelsen, skal anmeldere og registranter 
gøre deres bedste for at nå til enighed om, 
hvordan stoffet skal indføres i fortegnelsen. 
Kan en sådan enighed ikke opnås, 
fastlægger agenturet indgangen mod 
betaling af et gebyr, der fastsættes i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en ændret udgave af ændring 295 fra førstebehandlingen, idet der 
skønnes at være behov for at tilskynde aktørerne til selv at opnå enig frem for at forvente, at 
agenturet handler først. For downstream-brugere er det helt afgørende, at klassificeringen af 
samme stof fremstillet af forskellige producenter er ens. I modsat fald er det sandsynligt, at såvel 
miljømæssige som kommercielle hensyn tilsidesættes.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 298
ARTIKEL 113, STK. 1, AFSNIT 1

1. Agenturet opretter og vedligeholder i 
form af en database en fortegnelse over 
klassificeringer og mærkninger med 
angivelse af de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 112, stk. 1, både for oplysninger 
meddelt i henhold til artikel 112, stk. 1, og 
for oplysninger indsendt som del af en 
registrering. Oplysningerne, jf. artikel 118, 
stk. 1, i denne database skal være offentligt 
tilgængelige. Agenturet skal sikre 
anmeldere og registranter, der i 
overensstemmelse med artikel 29, stk. 1,
har indsendt oplysninger om et stof, adgang 
til andre data om samme stof i fortegnelsen.

1. Agenturet opretter og vedligeholder i 
form af en database en fortegnelse over 
klassificeringer og mærkninger med 
angivelse af de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 112, stk. 1, både for oplysninger 
meddelt i henhold til artikel 112, stk. 1, og 
for oplysninger indsendt som del af en 
registrering. Oplysningerne, jf. artikel 118, 
stk. 1, i denne database skal være offentligt 
tilgængelige, hvad angår artikel 118, stk. 2 
og 3. Agenturet skal sikre adgang til andre 
data om samme stof i fortegnelsen i 
overensstemmelse med artikel 117.

Or. en

Begrundelse

1. Der skabes overensstemmelse med artikel 118. Uden henvisningen til artikel 118, stk. 2 og 3, 



ville agenturet være tvunget til at offentliggøre oplysninger, selv om det i henhold til artikel 118 
havde besluttet at holde disse oplysninger fortrolige. 

2. Forenkling og konsekvens. Artikel 117 indeholder bestemmelser om adgangen til oplysninger, 
mens der i artikel 29, stk. 1, er tale om forummer for informationsudveksling for stoffer (SIEF).  
Derfor bør henvisningen være til artikel 117. 

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

Ændringsforslag 299
ARTIKEL 116 A (ny)

Særlige bestemmelser om oplysninger til 
offentligheden

For at bidrage til forbrugernes sikre og 
bæredygtige anvendelse af stoffer og 
præparater gør producenterne fare- og 
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 af stoffet eller præparatet.

Or. en

Begrundelse

Ændring 298 fra førstebehandlingen. Let ændret ordlyd.

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

Ændringsforslag 300
ARTIKEL 116 A (ny)

Særlige bestemmelser om oplysninger til 
offentligheden

1. For at bidrage til forbrugernes sikre og 
bæredygtige anvendelse af stoffer og 



præparater 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 af stoffet eller 
præparatet.
2. Direktiv 1999/45/EØF og 67/548/EØF 
ændres tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

Vedtaget ændringsforslag fra førstebehandlingen. (Davies)

Svarer til ændring 298 fra førstebehandlingen. 

Udviklingen af et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give 
forbrugerne den nødvendige information og rådgivning til, at de kan anvende stoffer, præparater 
og produkter indeholdende kemikalier på en sikker og effektiv måde. (Oomen-Ruijten og Prodi + 
Lienemann og Ferreira)

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

Ændringsforslag 301
ARTIKEL 117, STK. 2, LITRA C

c) den nøjagtige mængde af det stof eller 
kemiske produkt, der fremstilles eller 
markedsføres

udgår

Or. en

Begrundelse

Det harmonerer med EP's ændring 814 at foreslå, at litra c) udgår. Dette vil øge kvaliteten af 
forskning og modeller inden for kemikaliers distribution og skæbne samt den sandsynlige 
eksponering af mennesker og miljø.  



Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 302
ARTIKEL 117, STK. 2, LITRA D og D a (nyt)

d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør og hans downstream-brugere.

d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør, hans downstream-brugere og hans 
berørte detailhandlere
da) enhver form for oplysninger om på 
stedet isolerede mellemprodukter og 
transporterede isolerede mellemprodukter.

Or. en

Begrundelse

Svarer til dels til ændring 304 fra førstebehandlingen.

1. Det gøres klart, at en producents forbindelser også omfatter detailhandlerne.

2. På stedet isolerede og transporterede mellemprodukter bliver inden for de samme eller et 
meget begrænset antal selskaber og opbruges fuldstændig under den kemiske forarbejdning. 
Kendskab til deres anvendelse giver mulighed for at konkludere med hensyn til processer og 
opskrifter. Derfor bør disse oplysninger generelt ikke offentliggøres.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 303
ARTIKEL 117, STK. 4 A og 4 B (nye)

4a. Hver gang en anmodning om adgang til 
dokumenter, som ansøgeren har anmodet 
om at få holdt fortrolige, fremsættes over 
for agenturet i henhold til forordning (EF) 
nr. 1049/2001, foretager agenturet en 
høring af den tredjepart, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 4, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1049/2001, i 
overensstemmelse med første og tredje 
afsnit.
Agenturet underretter registranten og, hvis 
dette er relevant, den potentielle registrant, 
downstream-brugeren eller anden berørt 
tredjepart om denne anmodning.
Agenturet underretter ansøgeren, 
registranten, den potentielle registrant, 
downstream-brugeren eller anden berørt 
tredjepart om sin afgørelse om 
anmodningen om adgang til dokumenter.



Disse kan alle appellere denne afgørelse til 
appeludvalget i henhold til artikel 87, 88 og 
89, inden for 15 dage efter at den 
pågældende afgørelse er truffet. En sådan 
appel har opsættende virkning. 
Appeludvalget træffer afgørelse om 
appellen inden for en frist på 30 dage.
4b. Så længe en appel endnu ikke er 
afgjort, eller så længe der stadig kan 
indgives en appel, holder agenturet og 
enhver kompetent myndighed i en 
medlemsstat de pågældende oplysninger 
fortrolige.

Or. en

Begrundelse

Med stk. 4a og 4b skabes der overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 (aktindsigt), 
og agenturets procedure i Reach-sammenhæng beskrives nærmere. Harmonerer med 
Kommissionens oprindelige forslag med hensyn til artikel 115, stk. 2 og 4.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 304
ARTIKEL 118

1. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler, 
der er i agenturets besiddelse, offentliggøres 
vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d):

1. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler, 
der er i agenturets besiddelse, offentliggøres 
normalt vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d):

a) stoffets handelsnavn/handelsnavne
b) navn i IUPAC-nomenklaturen for 
farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF
c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis det er 
relevant

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis det er 
relevant

d) stoffets klassificering og mærkning d) stoffets klassificering og mærkning

e) de fysisk-kemiske data om stoffet samt 
data om stoffets nedbrydning og skæbne i 
miljøet

e) de fysisk-kemiske data om stoffet samt 
data om stoffets nedbrydning og skæbne i 
miljøet

f) resultaterne af samtlige toksikologiske og 
økotoksikologiske undersøgelser

f) resultaterne af samtlige toksikologiske og 
økotoksikologiske undersøgelser

g) enhver DNEL-værdi (derived no-effect 
level) eller PNEC-værdi (predicted no-effect 

g) enhver DNEL-værdi (derived no-effect 
level) eller PNEC-værdi (predicted no-effect 



concentration) fastsat i overensstemmelse 
med bilag I

concentration) fastsat i overensstemmelse 
med bilag I

h) vejledning i sikker anvendelse i
overensstemmelse med punkt 4 og 5 i 
bilag VI

h) vejledning i sikker anvendelse i 
overensstemmelse med punkt 4 og 5 i 
bilag VI

i) hvis påkrævet i henhold til bilag IX eller 
X, de analysemetoder, der gør det muligt at 
spore et farligt stof efter dets udledning til 
miljøet såvel som at bestemme menneskers 
direkte eksponering for dette stof.

i) hvis påkrævet i henhold til bilag IX eller 
X, de analysemetoder, der gør det muligt at 
spore et farligt stof efter dets udledning til 
miljøet såvel som at bestemme menneskers 
direkte eksponering for dette stof.

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse i overensstemmelse med artikel 
10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet, 
hvori det forklares, hvorfor en 
offentliggørelse vil være potentielt skadelig 
for registrantens eller en anden berørt parts 
kommercielle interesser:

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse godtaget af agenturet, hvori det 
forklares, hvorfor en offentliggørelse vil 
være potentielt skadelig for registrantens 
eller en anden berørt parts kommercielle 
interesser:

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen 
og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 
identiteten af urenheder og/eller 
tilsætningsstoffer, som man ved er farlige

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen 
og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 
identiteten af urenheder og/eller 
tilsætningsstoffer, som man ved er farlige

b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 
tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 
1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof 
er registreret

b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 
tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 
1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof 
er registreret

c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f)

c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f)

d) andre oplysninger end dem, der er anført i 
stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet.

d) andre oplysninger end dem, der er anført i 
stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet

da) stoffets handelsnavn/handelsnavne
b) navn i IUPAC-nomenklaturen for 
farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF.

2a. I særlige begrundede tilfælde kan 
oplysningerne i stk. 1 beskyttes mod 
elektronisk offentlig adgang, hvis den part, 
der har indsendt oplysninger, har bevist 
over for agenturet, at en sådan 
offentliggørelse er potentielt skadelig for 
hans kommercielle interesser eller for 
interesser i videnskabelig forskning og 



udvikling.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 808 fra førstebehandlingen. 
Oplysningerne i stk. 1 gør det muligt for konkurrenter at spore detaljer om 
produktionsprocesser. I særlige tilfælde bør det være muligt at beskytte mod offentliggørelse, 
såfremt det er begrundet og agenturet accepterer det (normalt og stk. 3).
Kombineret med andre oplysninger kan handelsnavnet og IUPAC-navnet blive yderst sårbare 
oplysninger for et selskab.   Derfor bør de tilføjes i stk. 2. 
Disse bestemmelser er vigtige, eftersom andre lande som USA og Japan har lignende 
bestemmelser, der gør det muligt efter anmodning, og såfremt det er begrundet, at holde diverse 
oplysninger fortrolige.

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

Ændringsforslag 305
ARTIKEL 118, STK. 1, LITRA G a (nyt)

ga) hvis det er væsentligt for 
klassificeringen og mærkningen, stoffets 
renhedsgrad og identiteten af urenheder 
og/eller tilsætningsstoffer, som man ved er 
farlige

Or. en

(Genfremsættelse af Kommissionens forslag)

(Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 118, stk. 2, litra a), af samme 
forslagsstillere)

Begrundelse

Offentligheden bør have adgang til oplysninger om farlige urenheder og tilsætningsstoffer, hvis 
det er væsentligt for klassificeringen og mærkningen.

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

Ændringsforslag 306
ARTIKEL 118, STK. 1, LITRA H a (nyt)

 ha) oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, 
bortset fra navnet på 
selskabet/virksomheden, og ikke når 



oplysningerne anses for fortrolige i medfør 
af artikel 117, stk. 2

Or. en

(Genfremsættelse af Kommissionens forslag)

(Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 118, stk. 2, litra d), af samme 
forslagsstillere)

Begrundelse

Offentligheden bør have adgang til oplysningerne på sikkerhedsdatabladet, bortset fra selskabets 
navn og andre fortrolige oplysninger.

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

Ændringsforslag 307
ARTIKEL 118, STK. 1, LITRA I a (nyt)

ia) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 
tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 
1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof 
er registreret

Or. en

(Kompromisændringsforslag - jf. forretningsordenens artikel 62, stk. 2, litra b) - baseret på 
ændringsforslag 814 fra førstebehandlingen)

(Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 118, stk. 2, litra b), af samme 
forslagsstillere)

Begrundelse

I ændringsforslag 814 lodParlamentet "den nøjagtige tonnagemængde" udgå af listen over 
oplysninger, der altid er fortrolige. Det kan sikkert være acceptabelt at lade "nøjagtige" 
mængder forblive fortrolige, men offentligheden burde i det mindste have ret til kende det 
samlede mængdeinterval, inden for hvilket et bestemt stof er registreret. Derfor bør 
oplysningerne om mængdeintervallet tilføjes listen over, hvad offentligheden skal have adgang 
til. (Schlyter m.fl.)

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

Ændringsforslag 308
ARTIKEL 118, STK. 1, LITRA I b (nyt)



ib) undersøgelsesresuméer eller 
fyldestgørende undersøgelsesresuméer af 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra e) og f)

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 117, stk. 2. Adgangen til 
undersøgelsesresuméer vil sørge for, at de offentlige undersøgelsesresultater fortolkes 
ordentligt, og at den generelle kvalitet forbedres.

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

Ændringsforslag 309
ARTIKEL 118, STK. 2

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse i overensstemmelse med artikel 
10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet, 
hvori det forklares, hvorfor en 
offentliggørelse vil være potentielt skadelig 
for registrantens eller en anden berørt parts 
kommercielle interesser:

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse i overensstemmelse med artikel 
10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet, 
hvori det forklares, hvorfor en 
offentliggørelse vil være potentielt skadelig 
for registrantens eller en anden berørt parts 
kommercielle interesser:

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen 
og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 
identiteten af urenheder og/eller 
tilsætningsstoffer, som man ved er farlige

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen 
og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 
identiteten af urenheder og/eller 
tilsætningsstoffer, som man ved er farlige

b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 
tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 
1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof 
er registreret
c) undersøgelsesresuméer og 
fyldestgørende undersøgelsesresuméer af 
de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
litra e) og f)
d) andre oplysninger end dem, der er anført i 
stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet.

d) andre oplysninger end registrantens 
navn, den kemiske sikkerhedsrapport, den 
samlede mængde af et stof på EU-markedet 
og de oplysninger, der er anført i stk.1, som 
findes i sikkerhedsdatabladet.



Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er forbundet med ændringsforslagene vedrørende artikel 117, stk. 2, og 
artikel 118, stk. 1. Med dette ændringsforslag vedrørende et nyt stk. indsat af Rådet skabes der 
klarhed omkring offentlighedens adgang til ikke-fortrolige forretningsoplysninger.

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

Ændringsforslag 310
ARTIKEL 118, STK. 2

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse i overensstemmelse med artikel 
10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet,
hvori det forklares, hvorfor en 
offentliggørelse vil være potentielt skadelig 
for registrantens eller en anden berørt parts 
kommercielle interesser:

2. Følgende oplysninger om stoffer som 
sådan, i kemiske produkter eller i artikler 
offentliggøres vederlagsfrit via internettet i 
overensstemmelse med artikel 76, stk. 2, 
litra d), undtagen hvis den part, der har 
indsendt oplysningerne, også har indsendt en 
begrundelse i overensstemmelse med artikel 
10, litra a), nr. xi), godtaget af agenturet - og 
forudsat at der ikke er nogen mere 
tungtvejende offentlig interesse i 
videregivelse - hvori det forklares, hvorfor 
en offentliggørelse vil være skadelig for 
registrantens eller en anden berørt parts 
kommercielle interesser:

a) hvis det er væsentligt for klassificeringen 
og mærkningen, stoffernes renhedsgrad og 
identiteten af urenheder og/eller 
tilsætningsstoffer, som man ved er farlige
b) det samlede mængdeinterval (dvs. 1-10 
tons, 10-100 tons, 100-1 000 tons eller over 
1 000 tons), inden for hvilket et bestemt stof 
er registreret
c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f)

c) undersøgelsesresuméer og fyldestgørende 
undersøgelsesresuméer af de oplysninger, 
der er omhandlet i stk. 1, litra e) og f).

d) andre oplysninger end dem, der er anført 
i stk. 1, som findes i sikkerhedsdatabladet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning nr. 1049/2001 om aktindsigt kan der kun 



gives afslag på aktindsigt med begrundelse i forretningsmæssige interesser, hvis der ikke er en 
mere tungtvejende offentlig interesse der taler for det modsatte. Der bør derfor tilføjes en 
henvisning til en mere tungvejende offentlig interesse. Desuden skal en sådan begrundelse være 
baseret på konkret skade for de kommercielle interesser, ikke blot potentiel skade.

Offentligheden bør altid have adgang til oplysninger om farlige urenheder og tilsætningsstoffer, 
hvis det er væsentligt for klassificeringen og mærkningen.

I ændringsforslag 814 lodParlamentet "den nøjagtige tonnagemængde" udgå af listen over 
oplysninger, der altid er fortrolige. Det kan sikkert være acceptabelt at lade "nøjagtige" 
mængder forblive fortrolige, men offentligheden burde i det mindste have ret til kende det 
samlede mængdeinterval, inden for hvilket et bestemt stof er registreret. Derfor bør 
oplysningerne om mængdeintervallet tilføjes listen over, hvad offentligheden skal have adgang 
til.

Offentligheden bør have adgang til oplysningerne på sikkerhedsdatabladet, bortset fra selskabets 
navn og andre fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 311
ARTIKEL 124

Medlemsstaterne opretholder en ordning 
med officiel kontrol og andre aktiviteter, der 
er hensigtsmæssige under hensyntagen til 
forholdene.

I overensstemmelse med de retningslinjer, 
der udarbejdes af agenturet, opretholder 
medlemsstaterne en ordning med officiel 
kontrol og andre aktiviteter, der er 
hensigtsmæssige under hensyntagen til 
forholdene.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 816 fra førstebehandlingen. 

For at gøre det muligt at gennemføre Reach konsekvent bør agenturet have ret til at anmode 
medlemsstaterne om at udføre specielle kontrolopgaver og aktiviteter. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 312
ARTIKEL 124 A (ny)

Agenturet opnår af medlemsstaterne 
tilladelse til at gennemføre kontrol og 
aktiviteter og fastsætter retningslinjer for at 
harmonisere kontrolsystemet og gøre det 



effektivt.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 817 fra førstebehandlingen. 

Forvaltningen af Reach-systemet kræver en harmoniseret gennemførelse af bestemmelserne i 
hele det indre marked og et effektivt kontrolsystem. Derfor bør agenturet være i stand til at 
anmode medlemsstaterne om at udføre kontrol eller aktiviteter. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 313
ARTIKEL 125

Medlemsstaterne skal fastsætte
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest den ... og giver den omgående besked 
om enhver ændring af dem.

På grundlag af retningslinjer udarbejdet af 
agenturet skal der fastsættes 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
santionsbestemmelser til Kommissionen og 
agenturet senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden og giver dem
omgående besked om enhver ændring af 
dem.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 818 fra førstebehandlingen. 

Hvis sanktionssystemet overlades udelukkende til medlemsstaterne, ville det medføre en række 
forskellige sanktionssystemer i EU. Kun hvis sanktionssystemerne og deres gennemførelse 
harmoniseres, vil det være muligt at nå målene med Reach.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 314
ARTIKEL 130

Bilagene kan ændres efter proceduren i Bilagene kan ændres efter proceduren i 



artikel 132, stk. 3. 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 forskriftsproceduren med 
kontrol, eftersom de pågældende foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den foreslåede lovgivning.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 315
ARTIKEL 131

Enhver foranstaltning, der er nødvendig for 
en effektiv gennemførelse af denne 
forordning vedtages i overensstemmelse 
med proceduren i artikel 132, stk. 3.

Bliver det for en effektiv gennemførelse af 
denne forordning nødvendigt at vedtage 
foranstaltninger, hvortil der ikke er givet 
beføjelser andetsteds i denne forordning, 
vedtages disse foranstaltnigner
a) i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 132, stk. 3, når de pågældende 
foranstaltninger er generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
gennemføre væsentlige bestemmelser i 
denne forordning,
b) i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 132, stk. 3a, når de pågældende 
foranstaltninger er generelle 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især sondre mellem den almindelige forskriftsprocedure og 
forskriftsproceduren med kontrol. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 316
ARTIKEL 132, STK. 3 A (nyt)



3a. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5a og 7 i afgørelse 1999/468/EF, 
senest ændret ved afgørelse 2006/512/EF, 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at tilpasse teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især medtage ”forskriftsproceduren med kontrol”, eftersom nogle af de 
pågældende foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i den foreslåede lovgivning.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 317
ARTIKEL 133

Overgangsforanstaltninger vedrørende 
agenturet

Forberedelse af agenturets etablering

1. Kommissionen yder den nødvendige 
støtte til oprettelsen af agenturet.

1. Kommissionen yder den nødvendige 
støtte til etableringen af agenturet.

2. Med henblik herpå og indtil den 
administrerende direktør er udnævnt i 
overensstemmelse med artikel 83, kan 
Kommissionen på agenturets vegne og med
anvendelse af det budget, der er afsat til 
dette, udnævne personale, herunder en 
person, der midlertidigt skal varetage den 
administrerende direktørs administrative 
funktioner, og indgå andre kontrakter.

2. Indtil den administrerende direktør 
påbegynder sit hverv efter at være blevet
udnævnt af agenturets bestyrelse i 
overensstemmelse med artikel 83, kan 
Kommissionen til dette formål på vegne af 
agenturet og under anvendelse af 
agenturets budget: 
a) udnævne personale, herunder en person, 
der midlertidigt skal udføre den 
administrerende direktørs opgaver, og

b) indgå andre kontrakter.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 822 fra førstebehandlingen. 

Det er afgørende for Reach-systemets succes, at agenturet oprettes og drives korrekt. Agenturet 
bør være driftsmæssigt uafhængigt af Kommissionen, og Kommissionen skal ikke udføre de 
driftsmæssige opgaver, der omhandles i forordningen, på agenturets vegne. Hvis Kommissionen 
ikke udfører agenturets funktioner, er der heller ingen grund til, at agenturet skal meddele, at det 
er rede til at overtage opgaverne fra Kommissionen.  Kommissionen bør dog hjælpe agenturet 
under oprettelsen, indtil bestyrelsen har udnævnt en administrerende direktør. Denne hjælp bør 
omfatte ansættelse af personale og indgåelse af de nødvendige kontrakter for tjenesteydelser, 



varer og bygninger. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 318
ARTIKEL 136 A (ny)

Artikel 136a
Mellemliggende ex post-konsekvensanalyse
1. Fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden gennemfører Kommissionen 
med forbehold af artikel 137 en 
mellemliggende ex post-
konsekvensanalyse af denne forordning.
Konsekvensanalysen omfatter en analyse 
af, hvordan denne forordning er blevet 
gennemført, en sammenligning af de 
opnåede resultater med de forudgående 
forventninger og en evaluering af denne 
forordnings indvirkning på det indre 
markeds funktion og konkurrencen på det 
indre marked.
2. Kommissionen forelægger denne ex post-
konsekvensanalyse for Europa-Parlamentet 
og Rådet senest [seks år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse]. Kommissionen 
fremsætter et forslag til de ændringer af 
denne forordning, der synes nødvendige på 
grundlag af ex post-konsekvensanalysen.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændring 823 fra førstebehandlingen. 

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 
oprindelige mål kan nås og, hvis de ikke kan, foretage de nødvendige tilpasninger.

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

Ændringsforslag 319
ARTIKEL 137, STK. 1

1. Kommissionen foretager senest den ...* en 
revision, hvor den vurderer, om forpligtelsen 

1. Kommissionen foretager senest den ...* en 
revision, hvor den vurderer, om forpligtelsen 



til at foretage en 
kemikaliesikkerhedsvurdering og 
dokumentere den i en 
kemikaliesikkerhedsrapport bør udvides til 
også at omfatte stoffer, der ikke er omfattet 
af denne forpligtelse, fordi de ikke er 
underlagt kravet om registrering, eller er 
underlagt dette krav, men fremstilles eller 
importeres i mængder på under 10 tons pr. 
år. På grundlag af denne revision kan 
Kommissionen om nødvendigt forelægge 
forslag til lovgivning med henblik på at 
udvide denne forpligtelse.

til at foretage en 
kemikaliesikkerhedsvurdering og 
dokumentere den i en kemikaliesikker-
hedsrapport bør udvides til også at omfatte 
stoffer, der ikke er omfattet af denne 
forpligtel-se, fordi de ikke er underlagt 
kravet om registrering. På grundlag af denne 
revision kan Kommissionen om nødvendigt 
forelægge forslag til lovgivning med henblik 
på at udvide denne forpligtelse.

* 12 år efter denne forordnings ikrafttræden. * 6 år efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

(Ændring 312 – førstebehandling)

(Hænger sammen med artikel 14, stk. 1, samt samme forslagsstilleres ændringsforslag 
vedrørende denne tekst)

Begrundelse

Revisionen med hensyn til den kemiske sikkerhedsrapport bør finde sted efter 6 år, når der er 
høstet erfaringer fra de to første registreringsfaser. Bliver den kemiske sikkerhedsrapport 
obligatorisk for alle stoffer i mængder på mindst 1 ton og ikke kun i mængder over 10 tons, 
således som samme forslagsstillere forestiller sig i forbindelse med artikel 14, stk. 1, er der 
ingen grund til at nævne stoffer i små mængder i denne artikel.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 320
ARTIKEL 137, STK. 2, AFSNIT 1

2. Kommissionen kan forelægge forslag til 
lovgivning, så snart der kan fastlægges en 
praktisk og omkostningseffektiv måde til 
udvælgelse af polymerer til registrering på 
grundlag af solide tekniske og anerkendte 
videnskabelige kriterier, og efter 
offentliggørelse af en rapport om følgende:

2. Kommissionen forelægger forslag til 
lovgivning, så snart der kan fastlægges en 
praktisk og omkostningseffektiv måde til 
udvælgelse af polymerer til registrering og 
vurdering på grundlag af solide tekniske og 
anerkendte videnskabelige kriterier, dog 
senest 6 år efter denne forordnings 
ikrafttræden, og efter offentliggørelse af en 
rapport om følgende:

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sættes der en frist for Kommissionen til at forelægge en praktisk og 



omkostningseffektiv måde at udvælge polymerer på til registrering og vurdering.  
Genfremsættelse af EP's ændring 313. 

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

Ændringsforslag 321
ARTIKEL 137, STK. 2, AFSNIT 1

2. Kommissionen kan forelægge forslag til 
lovgivning, så snart der kan fastlægges en 
praktisk og omkostningseffektiv måde til 
udvælgelse af polymerer til registrering på 
grundlag af solide tekniske og anerkendte 
videnskabelige kriterier, og efter 
offentliggørelse af en rapport om følgende:

2. Kommissionen forelægger forslag til 
lovgivning, så snart der kan fastlægges en 
praktisk og omkostningseffektiv måde til 
udvælgelse af polymerer til registrering på 
grundlag af solide tekniske og anerkendte 
videnskabelige kriterier, dog senest 6 år 
efter denne forordnings ikrafttræden, og 
efter offentliggørelse af en rapport om 
følgende:

Or. en

(Ændring 313 – førstebehandling)

Begrundelse

Det bør ikke være op til Kommissionen, om og hvornår den forelægger et forslag om registrering 
af polymerer. En sådan registrering var påregnet i den forslagstekst, som fremlagdes til 
internethøring. Det er nødvendigt at fastsætte en frist for at tilskynde til udvikling af en praktisk 
og omkostningseffektiv måde at udvælge polymerer til registrering på.

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

Ændringsforslag 322
ARTIKEL 137, STK. 3

3. Den i artikel 116, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af kravene i forbindelse med 
registrering af stoffer, der kun fremstilles 
eller importeres i mængder fra 1-10 tons pr. 
år pr. producent eller importør. På grundlag 
af denne gennemgang kan Kommissionen 
forelægge forslag til lovgivning med henblik 
på at ændre oplysningskravene for stoffer 
fremstillet eller importeret i mængder på 
fra 1-10 tons pr. år pr. producent eller 
importør, idet den tager hensyn til den 
seneste udvikling, f.eks. med hensyn til 

3. Den i artikel 116, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af informatitionskravene i 
forbindelse med registrering af stoffer. På 
grundlag af denne gennemgang kan 
Kommissionen forelægge forslag til 
lovgivning med henblik på at ændre 
oplysningskravene fastsat i bilag VII-X med 
det formål at tage hensyn til den seneste 
udvikling, navnlig med hensyn til alternative 
forsøg og ((Q)SARs - (quantitative) 
structure activity relationships).



alternative forsøg og ((Q)SARs -
(quantitative) structure activity 
relationships).

Or. en

(Ændring 314 – førstebehandling)

Begrundelse

En gennemgang af informationskravene bør omfatte alle relevante bilag og bør tage hensyn til 
den seneste udvikling inden for alternative forsøg.  (Lucas m.fl.)

Med denne forenkling er det hensigten at sørge for, at informationskravene tager hensyn til den 
seneste udvikling med hensyn til forsøg og QSARs. (Davies)

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 323
ARTIKEL 137, STK. 4

4. Kommissionen foretager en revision af 
bilag I, IV og V senest den ... med henblik 
på, hvis det er hensigtsmæssigt, at foreslå 
ændringer heraf efter den procedure, der er 
nævnt i artikel 132, stk. 3.

4. Kommissionen foretager en revision af 
bilag IV og V senest den ... med henblik på, 
hvis det er hensigtsmæssigt, at foreslå 
ændringer heraf efter den procedure, der er 
nævnt i artikel 132, stk. 3a.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget vedrørende artikel 59, stk. 2, idet der ses bort fra den 
henvisning til revisionen af bilag I, som Rådet indførte i forbindelse med udviklingen af metoder 
til fastlæggelse af tærskler for kræftfremkaldende og mutagene stoffer.
Ændringsforslaget betyder også en tilpasning af teksten til den nye komitologiafgørelses 
bestemmelser og især en udskiftning af 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 Chris Davies

Ændringsforslag 324
ARTIKEL 137, STK. 4

4. Kommissionen foretager en revision af 
bilag I, IV og V senest den ... med henblik 
på, hvis det er hensigtsmæssigt, at foreslå 
ændringer heraf efter den procedure, der er 

4. Kommissionen foretager inden for 12 
måneder en revision af bilag IV og V med 
henblik på, hvis det er hensigtsmæssigt, at 
foreslå ændringer heraf efter den procedure, 



nævnt i artikel 132, stk. 3. der er nævnt i artikel 132, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget vedrørende betragtning 52a.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 325
ARTIKEL 137, STK. 4 A (nyt)

 4a. Hvad angår nanopartikler, 
gennemfører Kommissionen inden …* en 
revision af tærsklen på 1 ton pr. år pr. 
producent eller importør til registrering 
samt af informationskravene i henhold til 
artikel 12. På grundlag af denne revision 
forelægger Kommissionen relevante forslag 
til lovgivning med henblik på at ændre 
mængdetærsklen og oplysningskravene for 
nanopartikler for at sikre en passende 
risikovurdering samt om nødvendigt 
risikobegrænsning, så der opnås et højt 
beskyttelsesniveau for menneskets sundhed 
og miljøet med hensyn til nanopartikler. 
* 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

(Nyt ændringsforslag - artikel 62, stk. 2, litra d), der tager højde for SCENIHR-Komitéens 
ændrede udtalelse af 10. marts 2006)

Begrundelse

Når SCENIHR erklærer, at der er store mangler i vor viden om, hvorledes nanopartikler skal 
risikovurderes, og komitéen konkluderer, at der er behov for ændringer i de eksisterende 
metoder, peger det i retning af et presserende behov for en revision af Reach-bestemmelserne, så 
der sikres en passende risikovurdering samt om nødvendigt risikobegrænsning, hvad angår 
modificerede nanopartikler.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 326
ARTIKEL 139



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

Or. fr

Begrundelse

Udviklingen af et hensigtsmæssigt og sammenhængende risikobaseret kommunikationssystem 
sikrer forbrugerne den nødvendige information og rådgivning, så de kan anvende stoffer og 
præparater på en sikker og effektiv måde.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 327
BILAG I, DEL 0, PUNKT 0.3

0.3. En producents 
kemikaliesikkerhedsvurdering skal omfatte 
fremstillingen af et stof og alle 
identificerede anvendelser. En importørs 
kemikaliesikkerhedsvurdering skal omfatte 
alle identificerede anvendelser.
Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal 
omfatte anvendelsen af stoffet som sådan 
(herunder alle væsentlige urenheder og 
tilsætningsstoffer), i et kemisk produkt og i 
en artikel, som defineret ved de 
identificerede anvendelser. Vurderingen 
skal omfatte alle de stadier af stoffets 
livscyklus, der følger af fremstillingen og
de identificerede anvendelser. 
Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal 
baseres på en sammenholdelse af stoffets 
potentielle negative virkninger med den 
kendte eller rimeligt forudsigelige 
eksponering af mennesker og/eller miljø for 
stoffet under hensyntagen til gennemførte og 
anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger 
og anvendelsesforhold.

0.3. Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal 
omfatte alle identificerede anvendelser i 
mængder på 1 ton eller derover pr. år. Den
skal omfatte anvendelsen af stoffet som 
sådan (herunder eventuelle vigtige urenheder 
og tilsætningsstoffer), i et kemisk produkt 
eller i en artikel. Vurderingen skal omfatte 
alle stadier af stoffets livscyklus som 
defineret ved de identificerede anvendelser. 
Kemikaliesikkerhedsvurderingen skal 
baseres på en sammenholdelse af stoffets 
potentielle negative virkninger med den 
kendte eller rimeligt forudsigelige 
eksponering af mennesker og/eller miljø for 
stoffet under hensyntagen til gennemførte og 
anbefalede risikohåndteringsforanstaltninger 
og anvendelsesforhold.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 831 fra førstebehandlingen. 

Den praktiske gennemførelse bliver lettere, ved at der fastsættes en grænsemængde for, hvornår 



der skal foretages en kemikaliesikkerhedsvurdering. Hermed skabes der overensstemmelse 
mellem bilag I og artikel 36, stk. 4, litra c). 

Ændringsforslag af Frédérique Ries + Chris Davies

Ændringsforslag 328
BILAG I, DEL 1, PUNKT 1.4.1

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 og 
2 for stoffet fastsættes en eller flere DNEL-
værdier, der afspejler eksponeringens 
forventede vej(e), varighed og hyppighed.  
For nogle effektparametre, navnlig 
mutagenicitet og kræftfremkaldende 
egenskaber, vil de foreliggende oplysninger 
muligvis ikke give mulighed for at 
bestemme en tærskel og dermed en DNEL-
værdi.  Hvis eksponeringsscenariet (-
scenarierne) berettiger det, kan en enkelt 
Dnel-værdi være tilstrækkelig.  Under 
hensyntagen til de foreliggende oplysninger 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i kemikaliesikkerhedsrapporten, kan 
det dog være nødvendigt at fastsætte 
forskellige Dnel-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, 
forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og eventuelt også
for visse sårbare grupper af befolkningen
(f.eks. børn, gravide kvinder) samt for 
forskellige eksponeringsveje.  Der skal gives 
en fyldestgørende begrundelse bl.a. for 
valget af anvendte oplysninger, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 
varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som Dnel-værdien gælder for. Hvis 
der er mere end én sandsynlig 
eksponeringsvej, skal der fastsættes en Dnel-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
fastsættelsen af Dnel-værdien skal bl.a. 
følgende faktorer tages i betragtning:  

1.4.1 På grundlag af resultaterne af trin 1-3
for stoffet fastsættes en eller flere afledte 
nuleffektniveauer (DNEL), der afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. For nogle effektparametre, 
navnlig mutagenicitet og kræftfremkaldende 
egenskaber, vil de foreliggende oplysninger 
muligvis ikke give mulighed for at 
bestemme en tærskel og dermed en DNEL-
værdi.  Hvis eksponeringsscenariet (-
scenarierne) berettiger det, kan en enkelt 
Dnel-værdi være tilstrækkelig. Under 
hensyntagen til de foreliggende oplysninger 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i kemikaliesikkerhedsrapporten, kan 
det dog være nødvendigt at fastsætte 
forskellige Dnel-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, 
forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og for sårbare 
befolkningsgrupper samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der skal gives en 
fyldestgørende begrundelse bl.a. for valget 
af anvendte oplysninger, eksponeringsvej 
(oral, dermal, inhalation) og varighed og 
hyppighed af eksponeringen for det stof, 
som Dnel-værdien gælder for. Hvis der er 
mere end én sandsynlig eksponeringsvej, 
skal der fastsættes en Dnel-værdi for hver 
eksponeringsvej samt for eksponering ad 
alle veje tilsammen. Ved fastsættelsen af 
Dnel-værdien skal bl.a. følgende faktorer 
tages i betragtning:

a)usikkerheden bl.a. som følge af variation i 
forsøgsdata og variation inden for og mellem 
arterne

a) usikkerheden bl.a. som følge af variation i 
forsøgsdata og variation inden for og mellem 
arterne

b) virkningens art og alvor b) virkningens art og alvor

c) sensitiviteten hos den befolkningsgruppe, 
som de kvantitative og/eller kvalitative 

c) den befolkningsgruppe, som de 
kvantitative og/eller kvalitative oplysninger 



oplysninger om eksponering gælder for. om eksponering gælder for

ca) særlig modtagelighed hos sårbare 
befolkningsgrupper
cb) tegn på atypiske virkninger, navnlig 
hvor virkningsmekanismen stadig er 
ukendt eller utilstrækkeligt beskrevet
cc) mulig samtidig eksponering for andre 
kemikalier.

Or. en

Begrundelse

Mange sygdomme har deres oprindelse i den perinatale fase. Derfor bør sårbare 
befolkningsgrupper også tages med, således at de fastsatte sikkerhedsstandarder er egnede til at 
beskytte kommende generationer. Hermed genfremsættes EP-ændring 320.

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

Ændringsforslag 329
BILAG I, DEL 1, PUNKT 1.4.1

1.4.1 På grundlag af resultaterne af trin 1 og 
2 for stoffet fastsættes en eller flere DNEL-
værdier, der afspejler eksponeringens 
forventede vej(e), varighed og hyppighed. 
For nogle effektparametre, navnlig 
mutagenicitet og kræftfremkaldende 
egenskaber, vil de foreliggende oplysninger 
muligvis ikke give mulighed for at 
bestemme en tærskel og dermed en DNEL-
værdi. Hvis eksponeringsscenariet (-
scenarierne) berettiger det, kan en enkelt 
Dnel-værdi være tilstrækkelig. Under 
hensyntagen til de foreliggende oplysninger 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 9 i kemikaliesikkerhedsrapporten, kan 
det dog være nødvendigt at fastsætte 
forskellige Dnel-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, 
forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og eventuelt også
for visse sårbare grupper af befolkningen
(f.eks. børn, gravide kvinder) samt for 
forskellige eksponeringsveje. Der skal gives 
en fyldestgørende begrundelse bl.a. for 
valget af anvendte oplysninger, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 

1.4.1 På grundlag af resultaterne af trin 1 og 
2 for stoffet fastsættes en eller flere DNEL-
værdier, der afspejler eksponeringens 
forventede vej(e), varighed og hyppighed. 
For nogle effektparametre, navnlig 
mutagenicitet og kræftfremkaldende 
egenskaber, vil de foreliggende oplysninger 
muligvis ikke give mulighed for at 
bestemme en tærskel og dermed en DNEL-
værdi. Hvis eksponeringsscenariet (-
scenarierne) berettiger det, kan en enkelt 
Dnel-værdi være tilstrækkelig. Under 
hensyntagen til de foreliggende oplysninger 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 9 i kemikaliesikkerhedsrapporten, kan 
det dog være nødvendigt at fastsætte 
forskellige Dnel-værdier for hver relevant 
befolkningsgruppe (f.eks. arbejdstagere, 
forbrugere og personer udsat for indirekte 
eksponering via miljøet) og for sårbare 
befolkningsgrupper samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der skal gives en 
fyldestgørende begrundelse bl.a. for valget 
af anvendte oplysninger, eksponeringsvej 
(oral, dermal, inhalation) og varighed og 
hyppighed af eksponeringen for det stof, 



varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som Dnel-værdien gælder for. Hvis 
der er mere end én sandsynlig 
eksponeringsvej, skal der fastsættes en Dnel-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
fastsættelsen af Dnel-værdien skal bl.a. 
følgende faktorer tages i betragtning:

som Dnel-værdien gælder for. Hvis der er 
mere end én sandsynlig eksponeringsvej, 
skal der fastsættes en Dnel-værdi for hver 
eksponeringsvej samt for eksponering ad 
alle veje tilsammen. Ved fastsættelsen af 
Dnel-værdien skal bl.a. følgende faktorer 
tages i betragtning:

a) usikkerheden bl.a. som følge af variation i 
forsøgsdata og variation inden for og mellem 
arterne

a) usikkerheden bl.a. som følge af variation i 
forsøgsdata og variation inden for og mellem 
arterne

b) virkningens art og alvor b) virkningens art og alvor

c) sensitiviteten hos den befolkningsgruppe, 
som de kvantitative og/eller kvalitative 
oplysninger om eksponering gælder for.

c) sensitiviteten hos den befolkningsgruppe, 
som de kvantitative og/eller kvalitative 
oplysninger om eksponering gælder for, 
herunder særlig modtagelighed hos sårbare 
befolkningsgrupper
ca) tegn på atypiske virkninger, navnlig 
hvor virkningsmekanismen stadig er 
ukendt eller utilstrækkeligt beskrevet
cb) mulig samtidig eksponering for andre 
kemikalier.

Or. en

(Ændring 320 – førstebehandling)

Begrundelse

Mange sygdomme har deres oprindelse i det ufødte barns perinatale fase. Derfor er det 
nødvendigt at medtage sårbare befolkningsgrupper, således at sikkerhedsstandarderne opfylder 
kravet om at beskytte kommende generationer. 

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

Ændringsforslag 330
BILAG I, DEL 5, PUNKT 5.0, INDLEDNING

Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, 
der følger af fremstillingen og de 
identificerede anvendelser, og skal omfatte 
enhver eksponering, der kan være 
forbundet med farer identificeret i punkt 1-

Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle stadier af stoffets livscyklus. 
Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:



4. Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Or. en

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

Begrundelse

Ganske vist er det positivt, at Rådet refererer ekstra til stoffets livscyklus, men det giver ingen 
mening at tale en livscyklus, der følger af fremstilling og anvendelse, eftersom disse er vigtige 
dele af livscyklen, som også skal tages i betragtning.

Det har ført til mange modstridende fortolkninger at kæde eksponeringsvurderingen sammen 
med de identificerede farer. Dette kunne føre til en voldsom reduktion af risikovurderingens 
anvendelsesområde.  Der bør ikke være nogen tvivl om risikovurderingens anvendelsesområde. 

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 331
BILAG I, DEL 5, PUNKT 5.0, INDLEDNING

Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, 
der følger af fremstillingen og de 
identificerede anvendelser, og skal omfatte 
enhver eksponering, der kan være forbundet 
med farer identificeret i punkt 1-4. 
Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, 
der følger af fremstillingen og de 
identificerede anvendelser, og skal omfatte 
enhver eksponering. 
Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Or. en

Begrundelse

Den begrænsning af eksponeringsvurderingen, Rådet ønsker indført, gør den langt mindre 
anvendelig.

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

Ændringsforslag 332
BILAG I, DEL 5, PUNKT 5.0, INDLEDNING



Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, 
der følger af fremstillingen og de 
identificerede anvendelser, og skal omfatte 
enhver eksponering, der kan være 
forbundet med farer identificeret i punkt 1-
4. Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Formålet med eksponeringsvurderingen er at 
foretage en kvantitativ eller kvalitativ 
beregning af den dosis/koncentration af 
stoffet, som mennesker og miljø bliver eller 
kan blive udsat for. Vurderingen skal 
omfatte alle de stadier af stoffets livscyklus, 
der følger af fremstillingen og de 
identificerede anvendelser. 
Eksponeringsvurderingen skal omfatte 
følgende to trin, der begge skal være tydeligt 
identificeret i kemikaliesikkerhedsrapporten:

Or. en

Begrundelse

Den sætning, som Rådet foreslår indsat, skaber øget forvirring og usikkerhed omkring 
risikovurderingsprocessen, fordi der er mulighed for mange modstridende fortolkninger.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 333
BILAG III, LITRA A A (nyt)

aa) nanopartikler

Or. en

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

Begrundelse

Hidtil har nanopartikler ofte kun været produceret i meget små mængder. Men i betragtning af 
deres store potentiale til at give skadelige biologiske virkninger bør det være et absolut 
mindstekrav, at der skal foreligge hele den grundlæggende information i henhold til bilag VII, så 
længe der ikke findes nanopartikelspecifikke tester.

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

Ændringsforslag 334
BILAG III, LITRA B, NR. I

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes i 
forbrugerprodukter eller indgår i 

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes alene 
eller i præparater beregnet til 



forbrugerartikler, og forbrugeranvendelse eller erhvervsmæssig 
anvendelse, eller indgår i forbrugerartikler, 
og

Or. en

(Del af ændring 388 (litra b, led 1) – førstebehandling)

Begrundelse

Der bør også foreligge grundlæggende sikkehedsinformation om farlige stoffer i mængder på 
mellem 1 og 10 tons med udbredte eller diffuse erhvervsmæssige anvendelser.

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

Ændringsforslag 335
BILAG III, LITRA B, NR. I

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes i 
forbrugerprodukter eller indgår i 
forbrugerartikler, og

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes i 
forbrugerprodukter, indgår i 
forbrugerartikler eller er beregnet til
erhvervsmæssig anvendelse, eller

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er et kompromis mellem Rådets ordlyd og EP-ændring 388. Der bør også 
sørges for grundlæggende sikkerhedsinformation som simple tester for kræft og hudirriation for 
at beskytte arbejdstagerne, samt når kemikalier sandsynligvis er farlige.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Ændringsforslag 336
BILAG III, LITRA B, NR. I

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes i 
forbrugerprodukter eller indgår i 
forbrugerartikler, og  

i) der har udbredte eller diffuse anvendelser, 
navnlig når sådanne stoffer anvendes i 
forbrugerprodukter eller indgår i 
forbrugerartikler, eller  

Or. en

Begrundelse

Kriteriet for stoffer i mængder på mellem 1 og 10 tons bør også omfatte stoffer med forhøjet 



risiko.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines + Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 337
BILAG IV, NYT NR. (nyt)

EINECS-nr.    --- Navn/gruppe    --- CAS-nr.         

231-096-4           Jern                    7439-89-6
Uorganiske stoffer med stor udbredelse 
eller tilstrækkeligt kendskab til risiciene 
ved disse stoffer, f.eks. natriumchlorid, 
soda, potaske, calciumoxid, guld, sølv, 
aluminium, magnesium, silikater, glas, 
fritte

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes til dels ændring 322 fra førstebehandlingen.

Stål, der er det, jern allermest anvendes til, er blevet produceret i 150 år, uden at der har været 
tegn på, at det indebærer risici for menneskets sundhed eller miljøet.  Fordi jern er et materiale, 
der forekommer i store mængder, vil det sandsynligvis blive gjort til genstand for betydelig 
testning i henhold til Reach. Sådan testning ville indebære anvendelse af mange forsøgsdyr.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 338
BILAG IV, NYE NUMRE (nye)

EINECS-nr.    --- Navn/gruppe    --- CAS-nr.         

215-138-9   Calciumoxid CaO              1305-78-8
256-858-3  Calciummagnesiumoxid  50933-69-2
83897-84-1                                              69227-00-0 

 281-192-5
273-923-1

Naturlige plantestoffer, der normalt indgår i 
fødevarer 

Or. en

Begrundelse

This amendment partially reinstates amendment 322 adopted in  first reading. 



1. Amendment 322 referred to “inorganic substances that are common or the risks of which are 
well known” and gave as an example both calcium oxide (lime) and calcium magnesium oxide 
(dolime).  These two substances already fulfil the two criteria which are stated in article 2.7 a) of 
the Common Position: 1) there is sufficient information about them, 2) they are considered to 
cause minimum risks because of their intrinsic properties. 

2. Exemption of natural botanical substances commonly  found in foodstuffs, reduces the burden 
of registration of the users of natural botanical substances. Natural botanical subtances are 
commonly found in foodstuffs and justified in use from both a human health and environmental 
perspective. 

Ændringsforslag af Avril Doyle, Bogusław Sonik, Johannes Blokland

Ændringsforslag 339
BILAG IV, NYE NUMRE (nye)

EINECS-nr.    --- Navn/gruppe   --- CAS-nr.         

215-138-9   Calciumoxid CaO              1305-78-8
256-858-3  Calciummagnesiumoxid  50933-69-2
281-192-5                                                83897-84-1
273-923-1                                                69227-00-0

Or. en

(Til dels genfremsættelse af ændring 322 fra førstebehandlingen)

Begrundelse

Med dette ændringsforslag genfremsættes til dels ændring 322 fra førstebehandlingen. I ændring 
322 refereredes til "uorganiske stoffer med stor udbredelse eller tilstrækkeligt kendskab til 
risiciene ved disse stoffer", og som eksempler nævntes både calciumoxid (kalk) og 
calciummagnesiumoxid (tvekalk).  

Disse to stoffer opfylder allerede de kriterier, der er fastsat i den fælles holdnings artikel 2, stk. 
7, litra a): 1) Der foreligger tilstrækkelig dokumentation om dem, og 2) de kan anses for at 
udgøre en minimal risiko på grund af deres iboende egenskaber.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 340
BILAG V, NR. 7

7. Følgende stoffer, der forekommer i 
naturen, hvis de ikke modificeres kemisk:

7. Stoffer, der forekommer i naturen, hvis de 
ikke modificeres kemisk, og materialer 
afledt heraf ved mineralogiske eller fysiske 
omdannelsesprocesser:

mineraler, malme, malmkoncentrat, 
cementklinker, naturgas, LPG 

mineraler, malme, malmkoncentrat, 
cementklinker, naturgas, LPG 



(flaskegas/autogas), naturgaskondensat, 
procesgasser og komponenter heraf, råolie, 
kul, koks.

(flaskegas/autogas), naturgaskondensat, 
procesgasser og komponenter heraf, råolie, 
kul, koks.

Or. en

Begrundelse

Til dels genfremsættelse af ændringsforslag ITRE 255 fra førstebehandlingen.

Som teksten er udformet i den fælles holdning, er den teknisk ukorrekt, og beskrivelsen svarer 
ikke til egenskaberne ved de stoffer, der nævnes nedenunder, eftersom nogle af dem ikke 
forekommer i naturen (som f.eks. procesgasser) og andre er kemisk modificerede.  Underforstået 
at Rådets hensigt harmonerer med Parlamentets ved førstebehandlingen, skal der med dette 
ændringsforslag findes et kompromis med Rådet om ordlyden, således at den gøres teknisk 
korrekt og den juridiske usikkerhed fjernes.

Ændringsforslag af Stéphane Le Foll

Ændringsforslag 341
BILAG V, NR. 8

8. Andre stoffer, der forekommer i naturen, 
end dem, der er anført i punkt 7, hvis de ikke 
modificeres kemisk, medmindre de opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
efter direktiv 67/548/EØF.

8. Andre stoffer, der forekommer i naturen, 
end dem, der er anført i punkt 7, hvis de ikke 
modificeres kemisk, medmindre de opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
efter direktiv 67/548/EØF.

For stoffer, der forekommer i naturen, og 
som ikke er undtaget, skal 
registreringsdossier, oplysninger, tester og 
evalueringskriterier, jf. bilag VI-X, 
tilpasses disse produkters specificitet på 
grundlag af et gennemførelsesprojekt 
vedrørende dette emne, hvis konklusioner 
fremgår af denne forordnings bilag XI. 

Or. fr

Begrundelse

Registreringen og evalueringen volder meget alvorlige problemer i forbindelse med de stoffer, 
der forekommer i naturen. Mange af de fastsatte tester og metoder kan ikke anvendes på dem på 
grund af deres komplicerede sammensætning. De er ude af proportioner, fordi disse stoffer er 
permanent til stede i naturen. Den fastsatte procedure passer ikke til deres producenters 
situation, idet disse normalt er små landbrugsproducenter. Derfor skal der defineres en 
registrerings- og evalueringsmetode, som er tilpasset NCS'ernes specificitet. 

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



Brepoels, Anders Wijkman

Ændringsforslag 342
BILAG VII, INDLEDNING, AFSNIT 5

Før der foretages nye forsøg til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske oplysninger om effekter 
på mennesker, data fra validerede (Q)SAR 
og data fra strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-test af ætsende 
stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, 
der medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 
vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om teststrategier.

Før der foretages nye forsøg til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske oplysninger om effekter 
på mennesker, data fra validerede (Q)SAR 
og data fra strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-test af ætsende 
stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, 
der medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, skal registranten 
indsende forslag til og tidsplan for 
opfyldelse af informationskravene i dette 
bilag i henhold til artikel 12, stk. 1, hvor 
dette omfatter forsøg med hvirveldyr, og ud 
over vejledningen i dette bilag bør der 
indhentes yderligere vejledning om 
teststrategier.

Or. en

(Ændring 329 – førstebehandling)

Begrundelse

Ændringsforslag, som modtoges positivt ved førstebehandlingen og har til formål at nedbringe 
antallet af unødvendige dyreforsøg. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende 
artikel 39, stk. 1. (Davies)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende artikel 39, stk. 1. For at forhindre 
dyreforsøg og nedbringe industriens og især SMV'ernes omkostninger bør testningen 
skræddersyes til kun at opfylde relevante informationskrav, og eftersom data fra dyreforsøg kun 
bør indgives, hvis det er nødvendigt som led i sikkerhedsvurderingen af et stof, bør forslag til 
forsøg, der omfatter forsøg med hvirveldyr for at opfylde informationskravene i bilag VII, også 
forelægges. (Lucas m.fl. + Brepoels & Wijkman)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten
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BILAG VII, PUNKT 9.1.2

9.1.2. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkning på vandplanter (helst alger)

udgår

9.1.2. Det er ikke nødvendigt at udføre 



undersøgelsen, hvis der er forhold, der 
indikerer, at der sandsynligvis ikke vil være 
akvatisk toksicitet, f.eks. at stoffet er meget 
tungtopløseligt i vand eller sandsynligvis 
ikke vil trænge gennem biologiske 
membraner.

Or. en

Begrundelse

I bilag VII (1-10t) har Rådet indført en undersøgelse med alger for yderligere at teste et stofs 
akvatiske toksicitet, hvilket hverken Kommissionens forslag eller EP-betænkningen fra 
førstebehandlingen havde med.  Denne undersøgelse ville øge testomkostningerne ved bilag VII 
betydeligt (ca. 5.000 EUR), uden at det ville frembringe nye oplysninger, eftersom der i bilag VII 
(1-10t) allerede er tale om en undersøgelse af akvatisk toksicitet ved hjælp af dafnier eller fisk.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies + Frieda 
Brepoels, Anders Wijkman

Ændringsforslag 344
BILAG VIII, INDLEDNING, AFSNIT 3

Før der foretages nye forsøg til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske oplysninger om effekter 
på mennesker, data fra validerede (Q)SAR 
og data fra strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-test af ætsende 
stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, 
der medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, bør der ud over 
vejledningen i dette bilag indhentes 
yderligere vejledning om teststrategier.

Før der foretages nye forsøg til bestemmelse 
af de i dette bilag opregnede egenskaber, 
vurderes alle foreliggende in vitro-data, in 
vivo-data, historiske oplysninger om effekter 
på mennesker, data fra validerede (Q)SAR 
og data fra strukturelt beslægtede stoffer 
(analogislutning). In vivo-test af ætsende 
stoffer ved koncentrations-/dosisniveauer, 
der medfører ætsning, skal undgås. Inden 
undersøgelsen udføres, skal registranten 
indsende forslag til og tidsplan for 
opfyldelse af informationskravene i dette 
bilag i henhold til artikel 12, stk. 1, hvor 
dette omfatter forsøg med hvirveldyr, og ud 
over vejledningen i dette bilag bør der 
indhentes yderligere vejledning om 
teststrategier.

Or. en

(Ændring 337 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende artikel 39, stk. 1. For at forhindre 
dyreforsøg og nedbringe industriens og især SMV'ernes omkostninger bør testningen 
skræddersyes til kun at opfylde relevante informationskrav, og eftersom data fra dyreforsøg kun 



bør indgives, hvis det er nødvendigt som led i sikkerhedsvurderingen af et stof, bør forslag til 
forsøg, der omfatter forsøg med hvirveldyr for at opfylde informationskravene i bilag VIII, også 
forelægges. (Lucas m.fl. + Brepoels & Wijkman)

Ændringsforslag, som modtoges positivt ved førstebehandlingen og har til formål at nedbringe 
antallet af unødvendige dyreforsøg. Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag vedrørende 
artikel 39, stk. 1. (Davies)

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 345
BILAG VIII, PUNKT 8.4.2 og 8.4.3

8.4.2. In vitro cytogenetisk undersøgelse i 
pattedyrceller

8.4.2. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse i 
pattedyrceller eller in vitro-micronucleus-
undersøgelser

8.4.2. Det er normalt ikke nødvendigt at 
udføre undersøgelsen:

8.4.2. Det er normalt ikke nødvendigt at 
udføre disse undersøgelser (8.4.2 og 8.4.3):

– hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en in vivo cytogenetisk test, eller

- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en in vivo cytogenicitetstest, eller

– hvis stoffet er kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 eller mutagent i 
kategori 1, 2 eller 3.

- hvis stoffet er kræftfremkaldende i kategori 
1 eller 2 eller mutagent i klasse 1, 2 eller 3, 
eller registranten iværksætter og om 
nødvendigt anbefaler 
risikostyringsforanstaltninger, som om 
dette var tilfældet, eller
- hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at risikoen for 
sundheden/miljøet med hensyn til 
eksponering for de identificerede 
anvendelser ikke er relevant eller er 
tilstrækkeligt kontrolleret under 
hensyntagen til 
risikostyringsforanstaltninger. Bilag IX, 
punkt 3, finder anvendelse.

8.4.3. Hvis én af 
genotoxicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI giver positivt resultat, skal in vivo-
mutagenicitetsundersøgelser overvejes.

8.4.3. Et positivt resultat af én af in vitro-
mutagenicitetsundersøgelserne i bilag V 
eller VI kan bekræftes, ved at der 
gennemføres endnu en in vitro-
undersøgelse for at bekræfte den 
sandsynlige mekanisme, og/eller ved at 
undersøgelsen gentages med anvendelse af 
et relevant exogent metabolisk system 
(f.eks. humane mikrosomale enzymer).  

Or. en



Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 399 fra førstebehandlingen.
Cytogenicitetsundersøgelser kan erstattes af mere pålidelige undersøgelser. Begge former for 
undersøgelser foregår uden forsøgsdyr. 
1. Det bør være muligt at gennemføre en in vitro-micronucleus-undersøgelse i stedet for en in 
vitro-cytogenicitetsundersøgelse for at øge fleksibiliteten.
2. Undersøgelsen bør kun gennemføres, hvis det virkelig er nødvendigt under hensyntagen til 
risikostyringsforanstaltningerne.
3. Man undgår dyreforsøg.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 346
BILAG VIII, KOLONNE 1 og 2, NR. 8.7.1

Kolonne 1

Reproduktionstoksicitet

Kolonne 1
Reproduktionstoksicitet

8.7.1. Screening for reproduktions- og 
udviklingstoksicitet, én dyreart (OECD 421 
eller 422), hvis de foreliggende oplysninger 
om strukturelt beslægtede stoffer, (Q)SAR-
vurderinger eller in vitro-metoder ikke giver 
grundlag for at mene, at stoffet kan give 
skader på afkommet.

8.7.1. En første vurdering af dette 
effektparameter skal tage hensyn til alle 
foreliggende toksikologiske oplysninger 
(f.eks. fra 28-dages eller 90-dages 
undersøgelsen), navnlig oplysninger om 
strukturelt beslægtede stoffer, fra (Q)SAR 
eller fra in vitro-metoder.

Kolonne 2 Kolonne 2

8.7.1. Det er ikke nødvendigt at udføre 
undersøgelsen:
– hvis stoffet er et genotoksisk carcinogen, 
og der er indført passende 
risikohåndteringsforanstaltninger eller
– hvis stoffet er mutagent i kønsceller, og 
der er indført passende 
risikohåndteringsforanstaltninger eller
– hvis relevant menneskelig eksponering 
kan udelukkes i overensstemmelse med 
bilag XI, punkt 3 eller
– hvis der foreligger en prænatal 
udviklingstoksicitetsundersøgelse (punkt 
8.7.2 i dette bilag) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer (punkt 8.7.3 i dette bilag). 

8.7.1. Hvis den første vurdering tyder på, at 
stoffet kan have udviklings- eller 
reproduktionstoksiske egenskaber, og 
virksomheden ikke indfører og anbefaler 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
som om stoffet var klassficeret som 
reproduktionstoksisk af klasse 1 eller 2, 
skal registranten foretage passende 
yderligere reproduktionstoksiske 
undersøgelser.
Betingelserne for sådanne undersøgelser i 
bilag IX finder anvendelse.

Hvis et stof vides at have en negativ 
virkning på fertilitet, idet det opfylder 
kriterierne for klassificering som Repr Kat 
1 eller 2: R60, og de foreliggende data 
udgør et tilstrækkeligt grundlag for en 



velfunderet risikovurdering, er det ikke 
nødvendigt at foretage yderligere 
fertilitetstest. Det skal imidlertid overvejes 
at teste for udviklingstoksicitet.
Hvis et stof vides at forårsage skader på 
afkommet, idet det opfylder kriterierne for 
klassificering som Repr Kat 1 eller 2: R61, 
og de foreliggende data udgør et 
tilstrækkeligt grundlag for en velfunderet 
risikovurdering, er det ikke nødvendigt at 
foretage yderligere undersøgelser for 
skader på afkommet. Det skal imidlertid 
overvejes at teste for virkninger på fertilitet.
Hvis der er alvorlig bekymring for 
potentielle skadelige virkninger på fertilitet 
eller afkom, kan registranten foreslå enten 
en prænatal 
udviklingstoksicitetsundersøgelse (bilag IX, 
punkt 8.7.2) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer (bilag IX, punkt 8.7.3) i stedet 
for screeningsundersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 405, der blev vedtaget ved førstebehandlingen. 

Denne undersøgelse kræver et stort antal forsøgsdyr og er derfor overordentlig 
omkostningsintensiv. Samtidig giver den imidlertid kun utilstrækkelige testresultater. Derfor 
foreslås det at foretage en første vurdering, og afhængig af resultaterne heraf skal der om 
nødvendigt gennemføres andre mere pålidelige undersøgelser. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 347
BILAG VIII, KOLONNE 1 og 2, NR. 8.7.1

Kolonne 1 Kolonne 1

8.7.1 Screening for reproduktions- og 
udviklingstoksicitet, én dyreart (OECD 421 
eller 422), hvis de foreliggende oplysninger 
om strukturelt beslægtede stoffer, (Q)SAR-
vurderinger eller in vitro-metoder ikke giver 
grundlag for at mene, at stoffet kan give 
skader på afkommet.

8.7.1 Prænatal 
udviklingstoksicitetsundersøgelse, én 
dyreart, den mest hensigtsmæssige 
indgivelsesvej på grundlag af den 
sandsynlige eksponeringsvej for mennesker 
(B.31 i Kommissionens forordning om 
forsøgsmetoder som angivet i artikel 13, 
stk. 2, eller OECD 414), hvis de 
foreliggende oplysninger om strukturelt 



beslægtede stoffer, (Q)SAR-vurderinger 
eller in vitro-metoder ikke giver
tilstrækkeligt grundlag for at mene, at stoffet 
kan give skader på afkommet.

Kolonne 2 Kolonne 2
Hvis der er alvorlig bekymring for 
potentielle skadelige virkninger på fertilitet 
eller afkom, kan registranten foreslå enten 
en prænatal (bilag IX, punkt 8.7.2) eller en 
reproduktionstoksicitetsundersøgelse i to 
generationer (bilag IX, punkt 8.7.3) i stedet 
for screeningsundersøgelsen.

Foreligger der ingen 
korttidstoksicitetsundersøgelse med 
gentagen dosering eller subkronisk 
toksicitetsundersøgelse, eller har sådanne 
undersøgelser ikke omfattet analyse af 
forplantningsorganer, bør der overvejes en 
screeningstest for reproduktions-
/udviklingstoksicitet (OECD TG 421 eller 
422).  
Hvis der er alvorlig bekymring for 
potentielle skadelige virkninger på fertilitet, 
kan registranten foreslå en undersøgelse i én 
generation (OECD 415) i stedet for 
screeningsundersøgelsen.

Or. en

Begrundelse

Først de seneste Reach-gennemførelsesprojekter har vist, at antallet af dyr, der anvendes som 
led i registreringen, kan komme til at ligge enormt langt over tidligere skøn. Navnlig hvad angår 
reproduktionstoksicitet, som lægger beslag på over 70% af alle Reach-dyr, kunne dyreforsøgene 
mere end halveres, uden at den indvundne information ville blive andet end minimalt reduceret.

I bilag VIII erstattes den (diskutable) OECD 421-test af OECD 414. Det vil endda resultere i 
mere information om virkninger for de ufødte og skadelige virkninger for pattedyrs fertilitet.    
Hænger sammen med ændringsforslag vedrørende bilag IX og X.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt
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BILAG IX, NPUNKT 8.7, KOLONNE 2, LED 3

– hvis stoffet har lav toksikologisk aktivitet 
(ingen tegn på toksicitet i nogen af de 
foreliggende undersøgelser), det ud fra 
toksikokinetiske data kan vises, at der ikke 
sker systemisk absorption via de relevante 
eksponeringsveje (koncentrationen i 
plasma/blod er f.eks. under 
detektionsgrænsen ved anvendelse af en 
følsom metode, og hverken stoffet eller dets 
metabolitter er til stede i urin, galde eller 
udåndingsluft), og der ikke er nogen eller 

– hvis stoffet har lav toksikologisk aktivitet 
(ingen tegn på toksicitet i nogen af de 
foreliggende undersøgelser), det ud fra 
toksikokinetiske data kan vises, at der ikke 
sker systemisk absorption via de relevante 
eksponeringsveje (koncentrationen i 
plasma/blod er f.eks. under 
detektionsgrænsen ved anvendelse af en 
følsom metode, og hverken stoffet eller dets 
metabolitter er til stede i urin, galde eller 
udåndingsluft), eller der ikke er nogen eller 



ikke nogen betydelig eksponering af 
mennesker.

ikke nogen betydelig eksponering af 
mennesker.

Or. en

Begrundelse

Se samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende bilag VIII. I bilag IX erstattes en 
undersøgelse i to generationer af en OECD 415-test i én generation udvidet med yderligere 
effektparametre, som normalt indgår i undersøgelsen i to generationer (L. Cooper o.a. i Critical 
reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Dermed dækkes alle relevante parametre for 
reproduktionstoksicitet med den fordel, at antallet af dyr nedbringes til omtrent det halve. Nyere 
undersøgelser viser, at dyreforsøgs forudsigelsesværdi for human graviditet er begrænset.  Der 
kan også opnås tilstrækkelig information ved hjælp af det foreslåede alternativ.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt
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BILAG IX, PUNKT 8.7.2, KOLONNE 2

8.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis 
udføres på én dyreart. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal udføres en undersøgelse 
for dette mængdeinterval eller det næste på 
endnu en dyreart, skal baseres på resultatet 
af den første undersøgelse og alle andre 
relevante foreliggende data.

8.7.2 Undersøgelsen skal indledningsvis 
udføres på én dyreart. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal udføres en undersøgelse på 
endnu en dyreart, skal baseres på resultatet 
af den første undersøgelse og alle andre 
relevante foreliggende data.

Or. en

Begrundelse

Se samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende bilag VIII. I bilag IX erstattes en 
undersøgelse i to generationer af en OECD 415-test i én generation udvidet med yderligere 
effektparametre, som normalt indgår i undersøgelsen i to generationer (L. Cooper o.a. i Critical
reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Dermed dækkes alle relevante parametre for 
reproduktionstoksicitet med den fordel, at antallet af dyr nedbringes til omtrent det halve. Nyere 
undersøgelser viser, at dyreforsøgs forudsigelsesværdi for human graviditet er begrænset.  Der 
kan også opnås tilstrækkelig information ved hjælp af det foreslåede alternativ.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt
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BILAG IX, PUNKT 8.7.3

Kolonne 1 Kolonne 1

8.7.3 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i
to generationer, én dyreart, hun- og handyr, 

8.7.3 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i
én generation, én dyreart, hun- og handyr, 



den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på 
grundlag af den sandsynlige eksponeringsvej 
for mennesker, hvis 28-dages- eller 90-
dages-undersøgelsen viser skadelige 
virkninger på forplantningsorganer eller -
væv.

den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på 
grundlag af den sandsynlige eksponeringsvej 
for mennesker, hvis 28-dages- eller 90-
dages-undersøgelsen viser skadelige 
virkninger på forplantningsorganer eller -
væv.

Kolonne 2 Kolonne 2

8.7.3 Undersøgelsen skal indledningsvis 
udføres på én dyreart. Beslutningen om, 
hvorvidt der skal udføres en undersøgelse 
for dette mængdeinterval eller det næste på 
endnu en dyreart, skal baseres på resultatet 
af den første undersøgelse og alle andre 
relevante foreliggende data.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende bilag VIII. I bilag IX erstattes en 
undersøgelse i to generationer af en OECD 415-test i én generation udvidet med yderligere 
effektparametre, som normalt indgår i undersøgelsen i to generationer (L. Cooper o.a. i Critical 
reviews in Toxicology, 36:69-98, 2006). Dermed dækkes alle relevante parametre for 
reproduktionstoksicitet med den fordel, at antallet af dyr nedbringes til omtrent det halve. Nyere 
undersøgelser viser, at dyreforsøgs forudsigelsesværdi for human graviditet er begrænset.  Der 
kan også opnås tilstrækkelig information ved hjælp af det foreslåede alternativ.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 351
BILAG X, PUNKT 8.7.3, KOLONNE 1

8.7.3 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i
to generationer, én dyreart, hun- og handyr, 
den mest hensigtsmæssige indgivelsesvej på 
grundlag af den sandsynlige eksponeringsvej 
for mennesker, medmindre sådanne 
undersøgelser allerede er foretaget i 
henhold til kravene i bilag IX.

8.7.3 Reproduktionstoksicitetsundersøgelse i 
én generation, én dyreart, hun- og handyr, 
idet den mest hensigtsmæssige indgiftsvej 
vælges efter den forventede eksponeringsvej 
for mennesker. 

Det bør overvejes at beslutte, om der er 
behov for at inddrage yderligere 
effektparametre i undersøgelsen for at 
evaluere postnatale virkninger. 

Or. en



Begrundelse

Se samme forslagsstillers ændringsforslag vedrørende bilag VIII. Her erstattes en undersøgelse i 
to generationer af en OECD 415-test i én generation udvidet med yderligere effektparametre, 
som normalt indgår i undersøgelsen i to generationer (L. Cooper o.a. i Critical reviews in 
Toxicology, 36:69-98, 2006). Dermed dækkes alle relevante parametre for 
reproduktionstoksicitet med den fordel, at antallet af dyr nedbringes til omtrent det halve. Nyere 
undersøgelser viser, at dyreforsøgs forudsigelsesværdi for human graviditet er begrænset.  Der 
kan også opnås relevant information ved hjælp af det foreslåede alternativ.

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

Ændringsforslag 352
BILAG XI, PUNKT 1.5, AFSNIT 3 A (nyt)

Effektparametrene for klassificering og 
risikovurdering af stoffer, der er komplekse 
og med variabel sammensætning, kan 
fastlægges ud fra data om deres vigtigste 
bestanddele på grundlag af disses højeste 
koncentrationer i stoffet. Efter høring af 
relevante interessenter og andre 
interesserede parter fastlægger agenturet 
senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden en detaljeret og videnskabelig 
begrundet metode til kategorisering af 
stoffer. 

Or. en

Begrundelse

Corresponds to Amendment 966 First Reading. 

It seeks to substantiate the Grouping of substances and read-across approach allowing 
registration per group of substances and thereby significantly decreasing the number of dossiers 
submitted for registration. The amendment also provides for the obligation for the Commission 
to issue a detailed methodology. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Cet amendement a pour but de donner support au Groupage des substances et à l’approche de 
références croisées permettant un enregistrement par groupe de substances et conséquemment la 
diminution significative du nombre de dossiers soumis pour enregistrement.  L’amendement 
comporte aussi une obligation pour la Commission de communiquer une méthodologie détaillée.

Dépôt de l'amendement 966 de la première lecture du Parlement européen. (Lienemann &
Ferreira)

Genfremsættelse af ændringsforslag 966 fra førstebehandlingen. Propose un aménagment pour 
les substances naturelles. (Grossetête)



Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 353
BILAG XI, PUNKT 1.5, AFSNIT 3 A (nyt)

Effektparametrene for klassificering og 
risikovurdering af stoffer, der er komplekse 
og med variabel sammensætning, kan 
fastlægges ud fra data om deres vigtigste 
bestanddele på grundlag af disses højeste
koncentrationer i stoffet. Efter høring af 
relevante interessenter og andre 
interesserede parter fastlægger agenturet 
senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden en detaljeret og videnskabelig 
begrundet metode til kategorisering af 
stoffer. 

Or. en

Begrundelse

Genfremsættelse af ændringsforslag 966 fra førstebehandlingen, men agenturet får en længere 
frist til at opstille en metode til behandling af komplekse stoffer.  Komplekse stoffer varierer, når 
man ser på deres nøjagtige sammensætning. Derfor er en speciel behandling under 
registreringen berettiget.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten
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BILAG XI, PUNKT 3.1 OG 3.2

3.1. Testning efter bilag VIII, punkt 8.6 og 
8.7, bilag IX og X kan undlades afhængigt af 
de eksponeringsscenarier, der er opstillet i 
kemikaliesikkerhedsrapporten.

3.1. Testning efter bilag IX og X, og hvor 
nærmere specificeret i bilag VIII, kan 
undlades afhængigt af de 
eksponeringsscenarier, der er opstillet i 
kemikaliesikkerhedsrapporten.

3.2. I alle tilfælde skal der gives 
tilstrækkelig begrundelse og dokumentation. 
Begrundelsen skal bygge på en 
eksponeringsvurdering i overensstemmelse 
med bilag I, punkt 5, og stemme overens
med de kriterier, der vedtages i henhold til 
punkt 3.3, og de specifikke 
anvendelsesbetingelser skal meddeles 
gennem leverandørkæden i 
overensstemmelse med artikel 31 eller 32. 

3.2. I alle tilfælde skal der gives 
tilstrækkelig begrundelse og dokumentation
herunder følgende:
i) delmiljøtyper,
ii) eksponerede humane populationer,
iii) risikostyringsforanstaltninger,
iv) eksponeringsveje,
v) eksponeringens varighed og 

hyppighed,
vi) beskyttelse af dyrelivet.
Begrundelsen skal bygge på en 
eksponeringsvurdering i overensstemmelse 
med bilag I, punkt 5, og stemme overens 



med de kriterier, der vedtages i henhold til 
punkt 3.3, og de specifikke 
anvendelsesbetingelser skal meddeles 
gennem leverandørkæden i 
overensstemmelse med artikel 31 eller 32.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 389, der blev vedtaget ved førstebehandlingen. 

For at forhindre dyreforsøg og nedbringe industriens og især SMV'ernes omkostninger bør 
testningen skræddersyes til kun at opfylde relevante informationskrav. Derfor er det nødvendigt 
at sikre, at det er muligt at afstå fra krav om testning, når der ikke er tale om nogen relevant 
eksponering.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 355
BILAG XI, PUNKT 3.3

3.3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3,* kriterier 
for, hvad der udgør en tilstrækkelig 
begrundelse i henhold til punkt 3.2.

3.3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3a,* kriterier 
for, hvad der udgør en tilstrækkelig 
begrundelse i henhold til punkt 3.2.

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 Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 356
BILAG XII, INDLEDNING, AFSNIT 1 OG 2

Formålet med dette bilag er at fastlægge, 
hvordan downstream-brugere skal vurdere 
og dokumentere, at risiciene ved det eller de 
stoffer, de anvender, er tilstrækkeligt 
kontrolleret under deres brug i forbindelse 
med anvendelser, der ikke er omfattet af det 
udleverede sikkerhedsdatablad, og at andre 

Formålet med dette bilag er at fastlægge, 
hvordan downstream-brugere skal vurdere 
og dokumentere, at risiciene ved det eller de 
stoffer, de anvender, er tilstrækkeligt 
kontrolleret under deres brug i forbindelse 
med anvendelser, der ikke er omfattet af det 
udleverede sikkerhedsdatablad, og at andre 



brugere længere nede i leverandørkæden 
også er i stand til at kontrollere disse risici 
tilstrækkeligt. Vurderingen skal dække 
stoffets livscyklus, fra downstream-brugeren 
modtager det til egne anvendelser og til hans 
identificerede anvendelser længere nede i 
leverandørkæden. Vurderingen skal omfatte 
anvendelsen af stoffet som sådan, i et 
kemisk produkt eller i en artikel. 

brugere længere nede i leverandørkæden 
også er i stand til at kontrollere disse risici 
tilstrækkeligt. Vurderingen skal dække 
stoffets livscyklus, fra downstream-brugeren 
modtager det til egne anvendelser og til hans 
identificerede anvendelser i en mængde på 1 
ton eller derover pr. år længere nede i 
leverandørkæden. Vurderingen skal omfatte 
anvendelsen af stoffet som sådan, i et 
kemisk produkt eller i en artikel.

Ved udførelsen af 
kemikaliesikkerhedsvurderingen og ved 
udarbejdelsen af 
kemikaliesikkerhedsrapporten skal 
downstream-brugeren tage de oplysninger i 
betragtning, som han har modtaget fra 
leverandøren af kemikaliet i henhold til 
artikel 31 og 32 i denne forordning. Hvis der 
foreligger en passende vurdering udført i 
henhold til fællesskabslovgivningen (f.eks. 
en risikovurdering udført efter forordning 
(EØF) nr. 793/93), skal denne tages i 
betragtning i 
kemikaliesikkerhedsvurderingen og 
afspejles i kemikaliesikkerhedsrapporten. 
Afvigelser fra sådanne vurderinger skal 
begrundes. Vurderinger foretaget efter 
andre internationale og nationale 
programmer kan ligeledes tages i 
betragtning.

Ved udførelsen af 
kemikaliesikkerhedsvurderingen og ved 
udarbejdelsen af 
kemikaliesikkerhedsrapporten skal 
downstream-brugeren tage de oplysninger i 
betragtning, som han har modtaget fra 
leverandøren af kemikaliet i henhold til 
artikel 31 og 32 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Svarer til ændringsforslag 865, der blev vedtaget ved førstebehandlingen. 

Den praktiske gennemførelse bliver lettere, ved at der fastsættes en grænsemængde for, hvornår 
der skal foretages en kemikaliesikkerhedsvurdering. Hermed skabes der overensstemmelse 
mellem bilag I og artikel 36, stk. 4, litra c).  

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Anders Wijkman

Ændringsforslag 357
BILAG XIII, STK. 2 A (nyt)

Testning og vurdering af mange potentielle 
PBT- og vPvB-stoffer rummer tekniske 
udfordringer. Derfor kan der blive behov 



for at ændre standardtester. Fordi 
testresultaterne måske ikke har direkte 
forbindelse med en halveringstid i et 
delmiljø eller en BCF, vil der således 
kræves en ekspertvurdering for at afgøre, 
om kriterierne er opfyldt. 

Or. en

Begrundelse

This amendment is based on new information from a REACH Implementation Project (RIP). It 
emerged from a RIP that the type of data admissible for consideration under the Annex XIII 
criteria for P and B is too restrictive and fail to take account of the real world situation 
regarding test data availability. For the majority of known PBT chemicals their persistence/half-
life has been extrapolated from other tests (such as the ‘ready test’) and as such they can't 
legally be said to meet the Annex XIII criterion. In the current list of HPV PBTs there is actually 
only 1 substance (endosulfan) which fulfils the Annex XIII criteria. All the others PB(T)s would 
be 'equivalent concern' PBTs. Furthermore, many proposed UNEP POPs also do not meet the 
Annex XIII criteria. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 358
BILAG XVII, NR. 18, STK. 2

2. Markedsføring af batterier og 
akkumulatorer med over 0,0005 
vægtprocent kviksølv, inklusive tilfælde 
hvor disse batterier og akkumulatorer er 
indbyggede i apparater, er ikke tilladt. 
Knapceller og batterier sammensat af 
knapceller med højst 2 vægtprocent 
kviksølv er undtaget fra dette forbud.

udgår

Or. de

Begrundelse

Die Regelung wäre eine Doppelregelung zur geplanten neuen Batteririchtlinie. Nach dem 
Vorschlag der Kommission (2003/0282 (COD)) für diese Richtlinie (Art. 4) ist vorgesehen, dass 
Mitgliedstaaten das Inverkehrbringen von Batterien und Akkumulatoren, wie sie unter Art. 18 
des Anhangs XVII der REACH-VO beschrieben sind, untersagen. Auch die Verbotsausnahme ist 
identisch. Zur Batterierichtlinie wurde am 03.05.2006 im Vermittlungsverfahren eine Einigung 
erzielt, so dass in den nächsten Monaten mit einer Annahme und Veröffentlichung der 
endgültigen Fassung der Richtlinie durch Parlament und Rat gerechnet wird. Eine weitere 
Regelung in der REACH-VO ist damit nicht erforderlich. Außerdem ist die Regelung des 
geplanten Stoffverbots für Batterien in der Batterierichtlinie sachlich adäquat zugeordnet.
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