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KORT BEGRUNDELSE

Syntetiske kemikalier er en del af den moderne tilværelse og gør det muligt for EU's kvinder 
og deres familier at nyde et højt komfortniveau. Imidlertid er der i stadig højere grad 
videnskabeligt belæg for, at mange kemikalier udgør en trussel mod menneskers sundhed og 
miljøet, eftersom de er forbundet med åndedrætssygdomme, allergier og kræft, ofte navnlig 
hos kvinder og børn. Desuden kan syntetiske kemikalier forurene og persistere i miljøet, 
ødelægge vort drikkevand, gøre jordbunden ubrugelig og akkumuleres i vilde dyr og planter. 
Kvinder er meget bekymrede over giftige kemikaliers mulige indvirkninger på deres eget og 
deres familiers helbred og på miljøet. Det fremgår af den videnskabelige dokumentation, at 
der er behov for forebyggende foranstaltninger og for en gradvis erstatning af farlige 
kemikalier, navnlig hvor der findes alternativer.

Der markedsføres muligvis over 100.000 kemikalier i EU. Omkring 30.000 af disse 
produceres i mængder på over 1 ton og vil blive reguleret ved Reach. 95 % af disse stoffer 
markedsføres med meget få eller slet ingen sikkerhedsdata, og en lang række af dem giver 
anledning til meget alvorlige bekymringer. Selv om vi udsættes for flere og flere kemikalier, 
ved vi stadig kun meget lidt om deres virkninger. Dette kunne navnlig gå ud over kvinder i 
den fødedygtige alder, da vi, selv for så vidt angår kemikalier, der produceres i store 
mængder, kun for 32 %'s vedkommende ved, om de skader fosterudviklingen eller ej.

Indvirkninger på kvinder og deres familier

Kvinder og deres familier påvirkes af syntetiske kemikalier på hver deres egen måde som 
følge af forskellig fysiologi. Kvinder har mere fedtvæv end mænd, hvilket letter lejringen af 
bioakkumulerende kemikalier. Kvindekroppen ændrer sig også mere livet igennem, eftersom 
kvinder gennemgår biologiske faser såsom graviditet og overgangsalder. Disse ændringer 
reguleres af hormonsystemet og gør kvinder mere sårbare over for stoffer med 
hormonforstyrrende virkning.

Nogle videnskabsmænd er stadig mere bekymrede over forbindelsen mellem eksponering for 
kemikalier og udvikling af kræft. Videnskabsmænd antager, at 75 % af alle kræfttilfælde 
skyldes mutationer fremkaldt af miljøfaktorer.

En anden foruroligende tendens i forbindelse med kemikalier er den faldende mandlige 
fertilitet. I løbet af de seneste årtier er sædkoncentrationen faldet med op til 50 % hos mænd i 
Europa, USA og Australien, og der er mistanke om, at dette fald skyldes hormonforstyrrende 
kemikalier.

Med hensyn til den mest sårbare befolkningsgruppes - nemlig børns - helbred forekommer der 
kemisk forurening af barnets krop allerede i de allertidligste faser af dets udvikling. 
Kemikalier lejret i kvindens krop gives videre til fostret gennem moderkagen eller, efter 
fødslen, gennem modermælken. De kan gribe forstyrrende ind i barnets udvikling og 
forårsage ubodelig skade. Kemikalier kan indvirke negativt på børns helbred i meget lavere 
doser, end det er tilfældet hos voksne, og kan også skade den prænatale udvikling af barnets 
centralnervesystem, immunsystem og reproduktive system. Disse virkninger viser sig først, 
når barnet har nået puberteten eller voksenalderen og kan give indlæringsvanskeligheder, 
allergier, astma og endog kræft i barnealderen.
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Kemikalier skal være sikre

En gruppe velkendte videnskabsmænd, som var foruroligede over situationen, arrangerede i 
maj 2004 The Paris Appeal on Diseases Due to Chemical Pollution. Dette panel henstillede 
indtrængende til lovgiverne at tage problemet med kemikalier alvorligt og træffe 
forebyggende foranstaltninger som f.eks. at vedtage lovgivning, der vil lukke det nuværende 
informationshul for så vidt angår kemiske stoffer. Panelet anbefaler en udfasning af de 
farligste kemikalier, hvoraf nogle vides at forårsage kræft, at akkumulere i menneskeligt væv 
og ikke at kunne nedbrydes naturligt, at hæmme barnets perinatale udvikling og at ændre 
DNA. 

Kommissionens Reach-forslag er en enestående lejlighed til at skabe et højt 
beskyttelsesniveau for Europas kvinder og deres familier samt miljøet. Reach giver Europa 
mulighed for at gå foran i forsøget på at sætte en stopper for dette verdensomspændende 
ukontrollerede eksperiment med syntetiske kemikalier. Det kan sikre, at 
sikkerhedsforanstaltninger med henblik på beskyttelse af menneskets sundhed og miljøet 
bliver det ledende princip. Derfor må Reach støttes.

Imidlertid udviser det foreliggende forslag betydelige mangler. Dette kan føre til mangelfuld 
beskyttelse af kvinder og deres familier og af miljøet, hvorfor ordføreren foreslår følgende 
ændringer:

- meget problematiske stoffer skal erstattes, når der findes sikrere alternativer

- datakravene til kemikalier i mindre mængder må strammes

- importerede artikler skal underkastes samme sikkerhedskrav som artikler fremstillet i 
EU

- forbrugere, detailhandlere og andre downstream-brugere skal have fuld adgang til 
sikkerhedsdata om kemikalier

- der må genindføres generel diligenspligt

- forbrugsartikler, der indeholder stoffer, for hvilke der kræves godkendelse, må 
forsynes med klar etikettering.

Disse ændringer er nødvendige, hvis EU ønsker at nå den målsætning, der fastsattes på 
verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i 2002, og i henhold til hvilken det senest i 2020 
skal være sådan, at kemikalier anvendes og produceres på en sådan måde, at væsentlige 
negative indvirkninger på menneskets sundhed og miljøet begrænses mest muligt. 
Ændringerne kan bidrage til at beskytte kvinder mod de negative indvirkninger af farlige 
kemikalier og give deres børn en giftfri start på livet.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 4

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

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

Begrundelse

Ifølge Europa-Parlamentet udgør "beskyttelsen af børns sundhed mod sygdomme, der skyldes 
miljøfaktorer, […] en væsentlig investering for at sikre en passende menneskelig og 
økonomisk udvikling" (Paulsen-betænkningen om en europæisk strategi for miljø og 
sundhed), og det har anmodet om indførelse af særlige restriktioner for kemikalier i tilfælde, 
hvor der er tale om højrisikogrupper (Ries-betænkningen om den europæiske handlingsplan 
for miljø og sundhed). Reach bør ikke kun betragtes som en særlig mulighed for at beskytte 
arbejdstagernes sundhed, men også sundheden hos de grupper, der er mest sårbare over for 
eksponering for kemikalier.

Ændringsforslag 2
Betragtning 5

(5) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet (Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, Rådets 
direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om 

(5) En evaluering af de fire vigtigste 
retsakter vedrørende kemikalier i 
Fællesskabet (Rådets direktiv 67/548/EØF af 
27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning 
om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige stoffer, Rådets 
direktiv 88/379/EØF af 7. juni 1988 om 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater, (i mellemtiden erstattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater), Rådets forordning (EØF) 
nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af 
og kontrol med risikoen ved eksisterende 
stoffer, og Rådets direktiv 76/769/EØF af 
27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes administrativt eller ved 
lov fastsatte bestemmelser om begrænsning 
af markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer og præparater har påvist en 
række problemer med hensyn til, hvordan 
Fællesskabets lovgivning om kemikalier 
fungerer, og dette har ført til afvigelser 
imellem love, bekendtgørelser og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne, hvilket direkte påvirker 
det indre marked på dette område.

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

Begrundelse

Problemerne i forbindelse med den nuværende lovgivning er ikke blot af en sådan art, at de 
fører til afvigelser mellem nationale love, men også og navnlig af en sådan art, at de fører til 
mangelfuld beskyttelse af folkesundheden og miljøet mod farlige kemikalier.

Ændringsforslag 3
Betragtning 12

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

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

Formålet er at gøre målsætningen med godkendelsesproceduren klarere, eftersom det kun er 
muligt at skabe det høje beskyttelsesniveau, der er brug for, hvis meget problematiske stoffer 
erstattes med passende alternative stoffer eller teknologier overalt, hvor dette er muligt. Dette 
er i tråd med lignende fælleskabslovgivning (f.eks. lovgivningen om biocider og 
arbejdstagerens sundhed). At holde fast ved den alternative målsætning om tilstrækkelig 
styring af risici er det samme som at gå ind for forsat anvendelse af meget problematiske 
stoffer og fortsat frigivelse af disse til miljøet, uanset hvilke socioøkonomiske årsager der er 
hertil, og uanset, om der findes sikrere alternativer.

Ændringsforslag 4
Betragtning 20

(20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge 
registreringskrav for stoffer, der er beregnet 
til at blive frigivet fra artikler. Hvis der er 
tale om stoffer, som med sandsynlighed 
frigives fra artikler i tilstrækkeligt store 
mængder og på sådan en måde, at det 
skader menneskers sundhed eller miljøet, 
bør agenturet underrettes, og det bør have 
beføjelser til at kræve, at der indsendes en 
registrering.

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

Begrundelse

Artikler er en primær kilde til eksponering for kemikalier. Anvendelsen af farlige stoffer i 
artikler bør være omfattet af registreringskrav.

Ændringsforslag 5
Betragtning 31

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

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

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

Ændringsforslag 6
Betragtning 52

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

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

Begrundelse

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

Godkendelsesbestemmelsen vil kun skabe det høje beskyttelsesniveau, der er brug for, hvis 
den indeholder krav om erstatning af meget problematiske stoffer med sikrere alternative 
stoffer eller teknologier overalt, hvor dette er muligt. Dette er i tråd med lignende 
fællesskabslovgivning (f.eks. lovgivningen om biocider, farlige stoffer i elektrisk og 
elektronisk udstyr og arbejdstagernes sundhed). At holde fast ved den alternative målsætning 
om, at risiciene skal styres på passende vis, er det samme som at gå ind for forsat anvendelse 
og frigivelse af meget problematiske stoffer, selv når der findes sikrere alternativer. 
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Ændringsforslag 7
Artikel 1

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

3. Denne forordning bygger på 
forsigtighedsprincippet.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget om indføjelse af en ny artikel om diligenspligt (der stemmes om 
disse ændringsforslag under ét).

Eftersom op imod 70.000 kemikalier potentielt ikke er omfattet af Reach, er det vigtigt for 
beskyttelsen af menneskets sundhed og af miljøet, at kemikalieproducenter og downstream-
brugere pålægges en generel diligenpligt til at dokumentere sikker anvendelse. Dette var 
blevet foreslået i det udkast til lovgivningsmæssigt forslag, der gjordes til genstand for en 
høring via internettet, men i det foreliggende forslag er det blevet degraderet fra at være en 
retlig forpligtelse til at være et princip, der ikke kan håndhæves. Formålet med 
ændringsforslaget er at lade diligenspligt som princip udgå her, eftersom det i et senere 
ændringsforslag foreslås, at diligenspligt gøres retligt bindende. 

Ændringsforslag 8
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 9
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Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Diligenspligt
1. Producenter, importører og downstream-
brugere skal sikre, at der tilvejebringes de 
fornødne oplysninger og træffes de 
fornødne foranstaltninger med henblik på 
at undgå skader på menneskers sundhed og 
på miljøet som følge af produktion, import, 
markedsføring eller anvendelse af stoffer 
alene, i præparater eller i artikler under 
med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesformer og 
anvendelsesbetingelser.
2. Producenter, importører og downstream-
brugere skal foretage sådanne optegnelser, 
som er nødvendige for at efterkomme 
kravene i stk. 1. Optegnelserne stilles efter 
anmodning til rådighed for de kompetente 
myndigheder og agenturet.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget om at lade diligenspligt som princip udgå fra artikel 1 (der 
stemmes om disse ændringsforslag under ét).

Eftersom op imod 70.000 kemikalier potentielt ikke er omfattet af Reach, er det vigtigt for 
beskyttelsen af menneskets sundhed og af miljøet, at kemikalieproducenter og downstream-
brugere pålægges en generel diligenpligt til at dokumentere sikker anvendelse. Dette var 
blevet foreslået i det udkast til lovgivningsmæssigt forslag, der gjordes til genstand for en 
høring via internettet, i tråd med hvad man havde forestillet sig i hvidbogen, men i det 
foreliggende forslag er det blevet degraderet fra at være en retlig forpligtelse til at være et 
princip, der ikke kan håndhæves. Formålet med ændringsforslaget er atter at gøre 
diligenspligt retligt bindende.

Ændringsforslag 10
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Artikel 6, stk. 1

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

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

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

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

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

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

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

• stoffet forekommer i koncentrationer på 
over 0,1 % i disse artikler eller i 
homogene materialer sammensat af 
disse artikler.

Begrundelse

Artikler er en primær kilde til eksponering for kemikalier. Det er ikke acceptabelt, at hver 
artikel skal betragtes separat, da dette gør bestemmelsen fuldstændig uklar (f.eks. stole med 
armlæn kontra stole uden armlæn - er dette én artikel eller to forskellige artikler?). Den 
samlede mængde importerede artikler er det eneste klare referencegrundlag og er også det 
referencegrundlag, der er valgt for stoffer og præparater. Kun at kræve registrering af farlige 
stoffer, der er beregnet til at blive frigivet, er at anlægge en alt for snæver synsvinkel, da 



PE 357.536v01-00 12/34 PA\562492DA.doc

DA

næsten ingen artikler ville komme i betragtning her. Alle farlige stoffer, der forekommer i 
artikler i koncentrationer over en bestemt grænse, bør være genstand for registrering.

Ændringsforslag 12
Artikel 6, stk. 2

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

udgår

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

Begrundelse

Mange artikler vil efter al sandsynlighed frigive farlige kemikalier. Imidlertid er de 
foreliggende Reach-bestemmelser om sådanne artikler alt for vage og svarer til at sige, at 
hvis der er stærke grunde til at fastsætte restriktioner, så vær venlig at lade os det vide. Dette 
sikrer ikke tilstrækkelig beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet. Betingelsen om 
potentielt negative indvirkninger er alt for subjektiv og kontroversiel til at være nyttig. 
Artikler er en primær kilde til eksponering for kemikalier. Anvendelsen af farlige stoffer i 
artikler bør været underkastet de i ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, fastsatte 
registreringskrav.

Ændringsforslag 13
Artikel 6, stk. 3

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

udgår
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artikel 108 fastlagte format:
a) producenten eller importørens identitet 
og oplysninger om, hvorledes disse kan 
kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) stoffets klassificering
e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

Begrundelse

Eftersom anvendelsen af farlige stoffer i artikler bør været underkastet de i ændringsforslaget 
til artikel 6, stk. 1, fastsatte registreringskrav, er det ikke længere nødvendigt med anmeldelse 
af oplysninger. 

Ændringsforslag 14
Artikel 6, stk. 4

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

udgår

Begrundelse

Eftersom anvendelsen af farlige stoffer i artikler bør været underkastet de i ændringsforslaget 
til artikel 6, stk. 1, fastsatte registreringskrav, er denne bestemmelse ikke længere nødvendig.

Ændringsforslag 15
Artikel 6, stk. 5

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

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

Begrundelse

Formålet er at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene om at lade stk. 2, 3 og 4 
udgå.

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 6

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

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

Begrundelse

Formålet er at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene om at lade stk. 2, 3 og 4 
udgå.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 7

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

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

Begrundelse

Formålet er at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene om at lade stk. 2, 3 og 4 
udgå.

Ændringsforslag 18
Artikel 9, litra b a (nyt)

ba) Ved indsendelse af oplysninger med 
henblik på registrering efter litra a) og b) 
kan ansøgeren anmode om, at specifikt 
udpegede dokumenter eller dele af 
dokumenter behandles fortroligt. 
Ansøgeren skal begrunde en sådan 
anmodning på fyldestgørende vis. Den 
myndighed, der modtager oplysningerne, 
afgør, om oplysningerne skal holdes 



PA\562492DA.doc 15/34 PE 357.536v01-00

DA

fortrolige. 

Begrundelse

Der er i eksisterende lovgivning (forordning (EØF) nr. 793/93 og direktiv 92/32/EØF) fastsat 
lignende bestemmelser for så vidt angår erhvervslivets pligt til at begrunde anmodninger om 
fortrolighed, idet det heri hedder, at en producent kan anføre, at der er tale om kommercielt 
følsomme oplysninger, men at dette skal ledsages af en fyldestgørende begrundelse. Det skal 
være op til den myndighed, der modtager oplysningerne, at afgøre, hvilke oplysninger der 
skal holdes fortrolige.

Ændringsforslag 19
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

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

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

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at der kun skal udføres sikkerhedsvurderinger for mængder på over 10 
tons, eftersom dette ville betyde, at vi fortsat ikke ville have eksponeringsdata for to tredjedele 
af de stoffer, der er omfattet af Reach. Uden eksponeringsoplysninger ville det være noget 
nær umuligt at udarbejde passende risikostyringsforanstaltninger til beskyttelse af fagfolk og 
forbrugere, hvoraf mange er kvinder i den fødedygtige alder, som måske hver dag er i direkte 
kontakt med kemikalier, der produceres i mængder på under 10 tons, f.eks. visse kemikalier i 
rengøringsmidler til husholdningen. 

Ændringsforslag 20
Artikel 21, stk. 1, litra a

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

a) indfasningsstoffer, som er klassificerede 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, eller som 
opfylder de i artikel 54, litra d), e) og f), 
fastsatte kriterier for godkendelse, og som 
fremstilles i Fællesskabet eller importeres 
hertil i mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
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efter denne forordnings ikrafttrædelse

Begrundelse

Den første frist for registrering af indfasningsstoffer som foreslået i de foreliggende Reach-
bestemmelser gælder for kemikalier, der produceres i mængder på over 1.000 tons, og for 
CMR-stoffer i kategori 1 og 2. Denne første fase bør også omfatte PBT-stoffer og vPvB-
stoffer, da disse er særlig farlige (de gives videre til fostret og kan indvirke negativt på 
sundheden). Eftersom PBT-stoffer og vPvB-stoffer prioriteres med hensyn til optagelse (se 
artikel 55, stk. 3), må de også fases ind under Reach-bestemmelserne tidligt for at sikre 
sammenhæng med godkendelse.

Ændringsforslag 21
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 
om stoffer i artikler
Downstream-brugere , som i en artikel 
inkorporerer et stof eller præparat, for 
hvilket der er etableret et 
sikkerhedsdatablad, og de personer, der 
senere håndterer eller yderligere 
forarbejder denne artikel, videregiver 
sikkerhedsdatabladet til modtagere af 
artiklen eller heraf afledte produkter. 
Offentligheden er ikke en modtager.
Offentligheden har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om de stoffer, der forekommer 
i en artikel produceret eller importeret af 
denne. Producenten eller importøren har 
en besvarelsesfrist på 15 arbejdsdage.

Begrundelse

Producenter af artikler, detailhandlere og offentligheden bør have mulighed for at finde ud af, 
om bestemte stoffer forekommer i det endelige produkt, og til om nødvendigt at lede efter 
sikrere alternativer. Der er fastsat en besvarelsesfrist på 15 arbejdsdage under henvisning til 
standardbesvarelsesfristen i forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i 
fællesskabsinstitutionernes dokumenter.

Ændringsforslag 22
Artikel 52
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Formålet med dette afsnit er at sikre, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, 
samtidig med at det sikres, at risici i 
forbindelse med meget problematiske stoffer 
styres ordentligt, eller at disse stoffer
erstattes af egnede alternative stoffer eller 
teknologier.

Formålet med dette afsnit er for det første at 
sikre, at meget problematiske stoffer 
erstattes af sikrere alternative stoffer eller 
teknologier, hvor sådanne findes. Hvor der 
ikke findes sådanne alternativer, men hvor 
fordelene for samfundet mere end opvejer 
de risici, der er forbundet med anvendelsen 
af et sådant stof, er formålet med dette 
afsnit for det andet at sikre, at anvendelsen 
af meget problematiske stoffer styres 
ordentligt, og, for det tredje, at sørge for, at 
der udvikles alternativer. 

Begrundelse

Kvinders og deres familiers sundhed og miljøet kan ikke beskyttes, hvis formålet med dette 
afsnit ikke er at erstatte meget problematiske stoffer (dvs. PBT-stoffer, vPvB-stoffer og CMR-
stoffer). Det er nødvendigt at erstatte disse stoffer, eftersom risiciene for menneskers sundhed 
og for miljøet som følge af anvendelsen af sådanne kemikalier ikke kan "styres ordentligt". 
Også for producenterne ville en klar og ubureaukratisk godkendelsesprocedure for disse 
kemikalier være en fordel. Anvendelsen af forsigtighedsprincippet som et af de ledende 
principper for Reach ville finde sin logiske afslutning i udfasningen af de værste kemikalier.

Ændringsforslag 23
Artikel 53, stk. 1, litra b

b) stoffets anvendelse/anvendelser alene, i 
et præparat eller inkorporeret i en artikel, 
som stoffet markedsføres til eller som han 
selv anvender stoffet til, er blevet undtaget 
fra godkendelseskravene i bilag XIII i 
henhold til artikel 55, stk. 2 eller

udgår

Begrundelse

Almindelige undtagelser bør ikke tillades for at sikre, at substitutionsprincippet gennemføres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 24
Artikel 53, stk. 2 a (nyt)

2a. Indførsel og markedsføring af en 
artikel, der indeholder et stof, som er 
optaget i bilag III, betragtes som 
anvendelse af dette stof.



PE 357.536v01-00 18/34 PA\562492DA.doc

DA

Begrundelse

Reach-forslaget indeholder ikke bestemmelser om indførte artikler, der indeholder stoffer, 
som kræver godkendelse. Importører af artikler skal have de samme forpligtelser som andre 
producenter i EU, for at man skal kunne beskytte menneskers og navnlig kvinders og deres 
familiers sundhed på en effektiv måde. Hvis man ikke indfører en bestemmelse herom, vil det 
udgøre en alvorlig trussel mod beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og mod 
bestemte industrisektorers konkurrenceevne.

Ændringsforslag 25
Artikel 54, 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, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
givende anledning til tilsvarende 
betænkelighed som de stoffer, der er anført i 
litra (a) til (e).

Begrundelse

Kravet om, at det skal bevises, at der forårsages alvorlige og irreversible virkninger, før 
reguleringen kan træde i kraft, er uacceptabelt og ikke i overensstemmelse med anvendelsen 
af forsigtighedsprincippet. Det primære formål med dette forslag er, at der træffes 
forsigtighedsforanstaltninger som led i denne lovgivning.

Ændringsforslag 26
Artikel 55, stk. 1, litra d

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

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

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, da en periodisk revidering åbner mulighed for 
(og tilskynder til), at der foretages tilpasninger til den tekniske udvikling (f.eks. at der tages 
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hensyn til nye oplysninger om farer, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og 
tilgængelige alternativer). Uden regelmæssige revideringsfrister vil der ikke være noget 
incitament til udvikling af mere sikre alternativer.

Ændringsforslag 27
Artikel 55, stk. 1, litra e

e) eventuelle anvendelser eller kategorier af 
anvendelser undtaget fra 
godkendelseskravet og eventuelle 
betingelser for sådanne undtagelser.

udgår

Begrundelse

Almindelige undtagelser bør ikke tillades for at sikre, at substitutionsprincippet gennemføres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 28
Artikel 55, stk. 2

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

udgår

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.
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Begrundelse

Almindelige undtagelser bør ikke tillades for at sikre, at substitutionsprincippet gennemføres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 29
Artikel 55, stk. 4, litra b

b) anvendelser, som bør undtages fra 
kravet om godkendelse.

udgår

Begrundelse

Almindelige undtagelser bør ikke tillades for at sikre, at substitutionsprincippet gennemføres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 30
Artikel 57, stk. 2

2. En godkendelse tildeles, hvis risikoen for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelsen af et stof som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII, styres på passende vis, i 
overensstemmelse med bilag I, punkt 6, og 
som dokumenteret i ansøgerens kemiske 
sikkerhedsrapport.

udgår

Kommissionen lader ikke følgende komme i 
betragtning:
a) risici for menneskers sundhed og miljøet 
som følge af emissioner af stoffet fra et 
anlæg, som er godkendt i henhold til 
Rådets direktiv 96/61/EF
b) risici for og via vandmiljøet som følge af 
udledning af stoffet fra en punktkilde 
underlagt kravet om forudgående 
regulering, som omhandlet i artikel 11, stk. 
3, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2000/60/EF og lovgivning vedtaget i 
henhold til artikel 16 i samme direktiv
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c) risiciene for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr omfattet af Rådets direktiv 
90/385/EØF, Rådets direktiv 93/42/EØF 
eller Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 98/79/EF.

Begrundelse

Godkendelseskravet kan kun sikre et højt beskyttelsesniveau, hvis meget problematiske stoffer 
erstattes med passende alternative stoffer eller teknologier, hvor dette er muligt. Hvis man 
fastholder det alternative mål, hvor risiciene skal "styres på passende vis", godkender man 
fortsat anvendelse og frigivelse af meget problematiske stoffer, selv om der måske er mere 
sikre alternativer til rådighed. Dette ville indebære en væsentlig forringelse af Reach-
forordningens effektivitet, når det gælder beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet.

En regulering i form af grænseværdier for emissionen er ikke en passende metode, når det 
gælder meget problematiske kemikalier, og en sådan regulering kan ikke sikre et højt 
beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 31
Artikel 57, stk. 3, indledning

3. Hvis der ikke kan udstedes en
godkendelse i henhold til stk. 2, kan der
udstedes en godkendelse, hvis det påvises, at 
de samfundsøkonomiske fordele opvejer 
risiciene for menneskers sundhed eller 
miljøet som følge af anvendelse 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:

3. Der udstedes en godkendelse, hvis det 
påvises, at de samfundsøkonomiske fordele 
opvejer sundhedsrisiciene for bl.a. 
arbejdstagere og sårbare 
befolkningsgrupper eller risiciene for 
miljøet som følge af anvendelse af stoffet, 
og hvis der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, og hvis der 
iværksættes foranstaltninger for at 
minimere eksponering og udledninger, 
emissioner og udslip til miljøet. Afgørelse 
herom træffes efter at der er taget hensyn til 
alle af følgende elementer:

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med, at artikel 57, stk. 2, udgår. Når det er klart, at godkendelserne 
altid tager hensyn til de samfundsøkonomiske fordele og tilgængeligheden af mere sikre 
alternativer, kan det blive obligatorisk at udstede sådanne godkendelser. Der bør kun 
udstedes godkendelser, når der ikke findes et mere sikkert alternativ, et klart 
samfundsmæssigt behov for anvendelse af stoffet, og når der er truffet foranstaltninger til at 
minimere eksponering og udslip til miljøet. Evalueringen af risiciene bør omfatte risikoen for 
arbejdstagere og sårbare befolkningsgrupper.
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Ændringsforslag 32
Artikel 57, stk. 6

6. Godkendelser kan være underlagt visse 
betingelser, herunder frister for fornyet 
vurdering og/eller overvågning. 
Godkendelser givet i overensstemmelse med 
stk. 3 underlægges normalt en tidsgrænse.

6. Godkendelser er underlagt frister for 
fornyet vurdering og krav om en
substitutionsplan og kan være underlagt 
andre betingelser, herunder krav om
overvågning. Godkendelser underlægges 
tidsgrænser på højst fem år.

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, da en periodisk revidering åbner mulighed for 
(og tilskynder til), at der foretages tilpasninger til den tekniske udvikling (f.eks. at der tages 
hensyn til nye oplysninger om farer, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og 
tilgængelige alternativer). Dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning om biocider 
og pesticider. Uden regelmæssige revideringsfrister vil der ikke være noget incitament til 
udvikling af mere sikre alternativer. En substitutionsplan bør indgå i enhver godkendelse.

Ændringsforslag 33
Artikel 57, stk. 7

7. I godkendelsen angives: 7. 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

ca) den periode, for hvilken godkendelsen 
udstedes

d) eventuelle betingelser, som godkendelsen 
er underlagt

d) eventuelle betingelser, som godkendelsen 
er underlagt

e) eventuelle frister for fornyet vurdering e) fristen for fornyet vurdering
f) eventuel overvågningsordning. f) eventuel overvågningsordning

fa) substitutionsplanen.

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, da en periodisk revidering åbner mulighed for 
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(og tilskynder til), at der foretages tilpasninger til den tekniske udvikling (f.eks. at der tages 
hensyn til nye oplysninger om farer, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og 
tilgængelige alternativer). Uden regelmæssige revideringsfrister vil der ikke være noget 
incitament til udvikling af mere sikre alternativer. En substitutionsplan bør indgå i enhver 
godkendelse.

Ændringsforslag 34
Artikel 58, stk. 1

1. Godkendelser udstedt i henhold til artikel 
57, stk. 3, som er underlagt en tidsgrænse,
anses for gyldige, indtil Kommissionen 
træffer afgørelse om en ny ansøgning, 
forudsat at indehaveren af godkendelsen 
indsender en ny ansøgning senest 
18 måneder før tidsgrænsens udløb. I stedet 
for at genindsende alle elementer af den 
oprindelige ansøgning, kan ansøgeren 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 tidsgrænsens udløb. I 
stedet for at genindsende alle elementer af 
den oprindelige ansøgning, kan ansøgeren 
blot indsende nummeret på den nuværende 
godkendelse, jf. dog andet, tredje og fjerde 
afsnit.

Hvis han ikke kan godtgøre, at risikoen 
styres tilfredsstillende, indsender han en 
ajourføring af den samfundsøkonomiske 
analyse, den analyse af alternativer og den 
substitutionsplan, der indgik i den 
oprindelige ansøgning.

Han indsender en ajourføring af den 
samfundsøkonomiske analyse, den analyse 
af alternativer og den substitutionsplan, der 
indgik i den oprindelige ansøgning.

Hvis han kan godtgøre, at risikoen styres 
tilfredsstillende, indsender han en 
ajourføring af den kemiske 
sikkerhedsrapport.

udgår

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

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

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at opnå overensstemmelse med målet om at gøre 
godkendelserne tidsbegrænsede og gennemføre substitutionsprincippet.

Ændringsforslag 35
Artikel 59, stk. 4

4. En ansøgning om godkendelse skal 4. En ansøgning om godkendelse skal 
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omfatte følgende oplysninger: omfatte følgende oplysninger:
a) stoffets/stoffernes identitet, som 
omhandlet i punkt 2 i bilag IV

a) stoffets/stoffernes identitet, som 
omhandlet i punkt 2 i bilag IV

b) ansøgerens navn og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

b) ansøgerens navn og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes

c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke 
anvendelser, der søges godkendelse til, og 
omfattende anvendelse af stoffet i 
præparater og/eller inkorporering af stoffet i 
artikler, hvis dette er relevant

c) en anmodning om godkendelse med 
angivelse af hvilken eller hvilke 
anvendelser, der søges godkendelse til, og 
omfattende anvendelse af stoffet i 
præparater og/eller inkorporering af stoffet i 
artikler, hvis dette er relevant

d) en kemisk sikkerhedsrapport i henhold til 
bilag I, der omfatter risiciene for menneskers 
sundhed og/eller miljøet ved af anvendelsen 
af stoffet som følge af de iboende 
egenskaber, der er nærmere angivet i bilag 
XIII, medmindre en sådan allerede er 
indsendt som en del af registreringen.

d) en kemisk sikkerhedsrapport i henhold til 
bilag I, der omfatter risiciene for menneskers 
sundhed og/eller miljøet ved anvendelsen af 
stoffet som følge af de iboende egenskaber, 
der er nærmere angivet i bilag XIII, samt 
risikostyringsforanstaltningerne,
medmindre en sådan allerede er indsendt 
som en del af registreringen

da) en samfundsøkonomisk analyse 
gennemført i overensstemmelse med bilag 
XV
db) en analyse af alternativerne med 
redegørelse for deres risici og de tekniske 
og økonomiske gennemførelsesmuligheder 
med vedlæggelse af en substitutionsplan, 
herunder forskning og udvikling, og en 
køreplan for ansøgerens foreslåede tiltag.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at opnå overensstemmelse med målet om at gøre 
godkendelserne tidsbegrænsede og gennemføre substitutionsprincippet. En substitutionsplan 
bør indgå i enhver godkendelse. En ansøgning om godkendelse bør udtrykkeligt omfatte 
oplysninger om risikostyringsforanstaltninger.

Ændringsforslag 36
Artikel 59, stk. 5

5. Ansøgningen kan omfatte: udgår
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a) en samfundsøkonomisk analyse 
gennemført i overensstemmelses med 
bilag XV
b) en analyse af alternativerne med 
redegørelse for deres risici og de tekniske 
og økonomiske gennemførelsesmuligheder, 
i relevante tilfælde med vedlæggelse af en 
substitutionsplan, herunder forskning og 
udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag.

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslaget til artikel 59, stk. 4, som gør disse bestemmelser obligatoriske.

Ændringsforslag 37
Artikel 59, stk. 6

6. Ansøgningen omfatter ingen af de 
følgende elementer:

udgår

a) risiciene for menneskers sundhed og 
miljøet som følge af emissioner af stoffet 
fra et anlæg, som er godkendt i henhold til 
direktiv 96/61/EF
b) risiciene for og via vandmiljøet som 
følge af udledning af stoffet fra en 
punktkilde underlagt kravet om 
forudgående regulering, som omhandlet i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF og 
lovgivning vedtaget i henhold til artikel 16 i 
samme direktiv
c) risiciene for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr omfattet af direktiv 90/385/EØF, 
93/42/EØF eller 98/79/EF.

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til mange forskellige anvendelser af de pågældende kemikalier, 
navnlig når det gælder lovgivning, som ikke undersøger stoffernes miljømæssige virkninger, 
men også i forbindelse med andre mulige kilder til frigivelse og eksponering. En regulering i 
form af grænseværdier for emissionen er ikke en passende metode, når det gælder meget 
problematiske kemikalier, og en sådan regulering kan ikke sikre et højt beskyttelsesniveau, 
navnlig for så vidt angår PBT- og vPvB-stoffer. Det er vigtigt, at man i ansøgningerne om 
godkendelse i fuldt omfang behandler risiciene for menneskers sundhed og miljøet, selv hvis 
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der findes emissionsgrænseværdier.

Ændringsforslag 38
Artikel 62

Godkendelsesindehavernes forpligtelser Oplysningsforpligtelser ved anvendelse af 
godkendelsespligtige stoffer

Indehavere af en godkendelse anfører 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet til en godkendt 
anvendelse.

Indehavere af en godkendelse anfører 
godkendelsesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet til en godkendt 
anvendelse.

Alle stoffer, der er godkendt til anvendelse, 
og alle præparater og artikler indeholdende 
stoffer, der er godkendt til anvendelse i 
disse præparater og artikler, etiketteres. På 
etiketten angives 
a) stoffets navn
b) stoffets klassificering og det tilsvarende 
symbol og den tilsvarende fareangivelse 
som fastsat i direktiv 67/548/EØF
c) at stoffet er godkendelsespligtigt
d) den relevante anvendelse, som stoffet er 
godkendt til.

Begrundelse

De foreslåede forpligtelser for godkendelsesindehaverne er ikke tilstrækkelige til at sikre det 
nødvendige informationsniveau. Det er meget vigtigt, at de mange brugere af kemikalier i 
fremstillings- og forsyningsleddet, offentligheden og affaldsforvaltningssektoren kan få 
oplysninger om anvendelsen af meget problematiske kemikalier, som er godkendelsespligtige. 

Ændringsforslag 39
Artikel 65, stk. 1, afsnit 1

1. Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 

1. Når der er en uacceptabel risiko for 
miljøet eller af sundhedsmæssig art, bl.a. 
for sårbare befolkningsgrupper, som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
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procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

Begrundelse

Ved vedtagelsen af begræsninger inden for rammerne af Reach bør man udtrykkeligt tage 
hensyn til risikoen for sårbare befolkningsgrupper.

Ændringsforslag 40
Artikel 72, stk. 1, litra c

c) et udvalg for risikovurdering, som er 
ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og ethvert andet 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, der vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet

c) et udvalg for vurdering af risici og 
alternativer, som er ansvarlig for at 
udarbejde agenturets udtalelser om 
ansøgninger om godkendelser, forslag til 
begrænsninger, vurdere tilgængeligheden af 
alternativer og ethvert andet spørgsmål i 
forbindelse med denne forordning, der 
vedrører risici for menneskers sundhed eller 
miljøet

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag - hvis udvalgets navn og ansvarsområde ændres, skal dette 
ændres i hele teksten. Dette ændringsforslag styrker målsætningen om, at der altid skal tages 
hensyn til tilgængeligheden af mere sikre alternativer, når der træffes beslutninger i henhold 
til godkendelsesbestemmelserne.

Ændringsforslag 41
Artikel 73, stk. 2, litra d

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 
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databasen/databaserne via Internet, og 
tilrådighedsstillelse af andre ikke-fortrolige 
oplysninger i databaserne på anmodning

databasen/databaserne via Internet inden for 
femten arbejdsdage, og tilrådighedsstillelse 
af andre ikke-fortrolige oplysninger i 
databaserne på anmodning, jf. artikel 115, 
stk. 2

Begrundelse

Af hensyn til klarheden er der behov for en tidsfrist for indlæsning af (offentlige) oplysninger i 
databasen/databaserne. Den bør fastsættes til femten arbejdsdage i overensstemmelse med 
standardsvartiden i henhold til forordning 1049/2001. Der bør indføjes en klar henvisning til 
proceduren for anmodninger om adgang til sådanne ikke-fortrolige oplysninger, der ikke er 
angivet i artikel 116, stk. 1, og som ikke betragtes som fortrolige i henhold til artikel 116, stk. 
2.

Ændringsforslag 42
Artikel 73, stk. 2, litra e

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

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

Begrundelse

I henhold til artikel 73, stk. 2, litra e, skal kemikalieagenturet offentliggøre oplysninger om 
vurdering af stoffer inden 90 dage. Dette er ikke i overensstemmelse med det pejlemærke for 
besvarelse af anmodninger, der er fastsat i Århus-konventionen og forordning nr. 1049/2001. 
Agenturet ville normalt skulle besvare en anmodning om adgang til et dokument inden for 
femten arbejdsdage i henhold til forordning nr. 1049/2001.

Ændringsforslag 43
Artikel 115, stk. 1

1. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 gives 
der adgang til ikke-fortrolige oplysninger, 
som er i agenturets besiddelse, og som er 
indsendt i henhold til denne forordning. 
Agenturet giver på anmodning adgang til
sådanne oplysninger i overensstemmelse 
med artikel 73, stk. 2, litra d).

1. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 gives 
der adgang til oplysninger, der ikke er 
angivet i artikel 116, og som er i agenturets 
besiddelse, og som er indsendt i henhold til 
denne forordning. Agenturet offentliggør på 
anmodning sådanne oplysninger på Internet
i overensstemmelse med artikel 73, stk. 2, 
litra d).
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Begrundelse

Det skal klarlægges, at artikel 115 kun vedrører oplysninger i "gråzonen", dvs. oplysninger, 
der ikke udtrykkeligt er angivet i artikel 116 (altid ikke-fortrolige eller altid fortrolige 
oplysninger). Når først der er givet adgang, bør disse oplysninger offentliggøres på samme 
måde som oplysninger, der altid er ikke-fortrolige.

Ændringsforslag 44
Artikel 115, stk. 2

2. Hver gang en anmodning om adgang til 
dokumenter 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.

2. Hver gang en anmodning om adgang til 
oplysninger, der ikke er angivet i artikel 
116, og for hvilke tredjepart har anmodet 
om fortrolighed, 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, den 
potentielle registrant, downstream-brugeren, 
ansøgeren eller anden berørt tredjepart om 
denne anmodning. Den berørte part kan 
inden 30 dage indsende en erklæring, i 
hvilken han angiver, hvilke af de 
oplysninger, der er omfattet af 
anmodningen, han anser for at være 
kommercielt følsomme, og hvis 
offentliggørelse vil kunne skade ham
kommercielt, og som han derfor ønsker 
hemmeligholdt fra alle personer bortset fra 
de kompetente myndigheder, agenturet og 
Kommissionen. Han anfører i hvert tilfælde 
en begrundelse.

Agenturet underretter registranten og, hvis 
dette er relevant, den potentielle registrant, 
downstream-brugeren, ansøgeren eller anden 
berørt tredjepart om denne anmodning. 

En sådan erklæring behandles af 
agenturet, som på grundlag af 
begrundelsen afgør, om det kan acceptere 
denne erklæring, før det træffer afgørelse 
om, hvorvidt det skal efterkomme 
anmodningen om adgang til dokumenter. 
Agenturet underretter den berørte part, som 
i henhold til artikel 87, 88 og 89 kan 
appellere enhver afgørelse truffet af 
agenturet om ikke at acceptere erklæringen

Agenturet underretter inden femten 
arbejdsdage fra registreringen af 
anmodningen ansøgeren, registranten, den 
potentielle registrant, downstream-
brugeren eller anden berørt tredjepart om 
sin beslutning, som alle i henhold til artikel 
87, 88 og 89 kan appellere til appeludvalget 
inden for 15 dage efter at den pågældende 
afgørelse er truffet. En sådan appel har 
opsættende virkning. Appeludvalget træffer 
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til appeludvalget 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.

afgørelse om appellen inden for en frist på 
30 dage.

Begrundelse

Tidsfristen for den oprindelige afgørelse bør være i overensstemmelse med Århus-
konventionen og forordning nr. 1049/2001, hvori det kræves, at oplysningerne frigives inden 
for en måned. I henhold til disse bestemmelser har alle parter, herunder parter, der er blevet 
nægtet adgang til oplysninger, også mulighed for at appellere en afgørelse.

Udtrykkene "kommercielt følsomme" og "vil kunne skade ham kommercielt" i teksten 
anerkendes ikke i Århus-konventionen. Alene muligheden for, at offentliggørelse vil kunne 
skade den berørte part, er ikke tilstrækkelig til at udløse den undtagelse, der er fastsat i 
konventionens artikel 4, stk. 4, litra d.

Agenturet bør ikke alene tage hensyn til registrantens begrundelse, men også til de øvrige 
parters synspunkter.

Ændringsforslag 45
Artikel 115, stk. 3

3. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 2003/4 gives der 
adgang til ikke-fortrolige oplysninger, som 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne er i besiddelse af, og som 
er indsendt i henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne sikrer, at der etableres et 
system, i henhold til hvilket enhver berørt 
part med opsættende virkning kan appellere 
afgørelser truffet vedrørende adgang til 
dokumenter.

3. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 2003/4 gives der 
adgang til oplysninger, der ikke er angivet i 
artikel 116, og som de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne er i 
besiddelse af, og som er indsendt i henhold 
til denne forordning. Medlemsstaterne 
sikrer, at der etableres et system, i henhold 
til hvilket enhver berørt part med opsættende 
virkning kan appellere afgørelser truffet 
vedrørende adgang til dokumenter. Der 
træffes en afgørelse om appellen inden 30 
dage.

Begrundelse

Det skal klarlægges, at artikel 115 kun vedrører oplysninger i "gråzonen", dvs. oplysninger, 
der ikke udtrykkeligt er angivet i artikel 116 (altid ikke-fortrolige eller altid fortrolige 
oplysninger). Der skal fastsættes en tidsfrist for afgørelserne om appeller.

Ændringsforslag 46
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Artikel 116, overskrift

Fortrolighed Gennemskuelighed og fortrolighed

Begrundelse

Overskriften bør afspejle artiklens indhold på en afbalanceret måde.

Ændringsforslag 47
Artikel 116, stk. 1

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

a) stoffets handelsnavn/handelsnavne a) stoffets handelsnavn/handelsnavne

b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF

b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

d) de fysisk-kemiske data om stoffet samt 
data om stoffets nedbrydningsvej i miljøet

d) de fysisk-kemiske data om stoffet samt 
data om stoffets nedbrydningsvej i miljøet

e) resultatet af enhver toksikologisk og 
økotoksikologisk undersøgelse

e) resultatet af enhver toksikologisk og 
økotoksikologisk undersøgelse

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

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

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

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

h) vejledning i sikker anvendelse i 
overensstemmelse med punkt 4 i bilag IV

h) vejledning i sikker anvendelse i 
overensstemmelse med punkt 4 i bilag IV

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

i) oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, 
bortset fra når oplysningerne anses for 
fortrolige i medfør af stk. 2

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

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

k) det faktum, at der er udført forsøg med 
hvirveldyr

ka) registrantens navn
kb) stoffets kemiske struktur(er)
kc) stoffets tonnagegruppe
kd) et stofs samlede volumen på EU-
markedet baseret på volumenklasser
ke) anvendelseskategorier
kf) liste over ingredienser i præparater
kg) den kemiske sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Listen over oplysninger, der aldrig er fortrolige, er for begrænset. Der er ingen grund til, at 
oplysninger om registranters navne, tonnagegruppe eller anvendelseskategorier skal 
betragtes som fortrolige. Disse oplysninger er relevante for beskyttelsen af miljøet og bør 
offentliggøres i overensstemmelse med Århus-konventionen. Registrantens navn er nødvendigt 
for at fjerne hindringer for udveksling af data og gennemførelse, og for at offentligheden kan 
se, hvem der fremstiller eller importerer et bestemt kemikalie. Det ville være i strid med 
tanken om et gennemskueligt, robust og ikke-korrupt system, hvis registrantens navn skulle 
betragtes som en fortrolig oplysning. 

Ændringsforslag 48
Artikel 116, stk. 2, litra a

a) detaljerede oplysninger om hele 
sammensætningen af et præparat

a) detaljerede kvantitative oplysninger om 
hele sammensætningen af et præparat

Begrundelse

For kosmetik og rengøringsmidler gælder det allerede nu, at hele sammensætningen af 
præparaterne skal offentliggøres. Fortroligheden bør derfor begrænses til kvantitative 
oplysninger.

Ændringsforslag 49
Bilag I, punkt 0.5, nr. 4

Hvis fabrikanten eller importøren som 
resultat af trin 1 til 4 konkluderer, at stoffet 
eller præparatet opfylder kriterierne for at 
klassificeres som farligt efter direktiv 
67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller må 

Hvis fabrikanten eller importøren som 
resultat af trin 1 til 4 konkluderer, at stoffet 
eller præparatet opfylder kriterierne for at 
klassificeres som farligt efter direktiv 
67/548/EØF eller 1999/45/EF, eller må 
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betegnes som PBT eller vPvB, skal den 
kemiske sikkerhedsrapport desuden omfatte 
følgende trin:

betegnes som PBT eller vPvB, eller der er 
andre rimelige grunde til betænkelighed,
skal den kemiske sikkerhedsrapport desuden 
omfatte følgende trin:

Begrundelse

Det er ikke rimeligt automatisk at afskaffe eksponeringsvurdering og risikokarakterisering for 
stoffer, som ikke er klassificeret som farlige, eller som ikke er PBT- eller vPvB-stoffer. For 
eksempel kan omfattende eksponering for stoffer, som anvendes lokalt i større mængder, føre 
til virkninger på det lokale miljø, selv om stoffet ikke opfylder kravene for miljøklassificering. 

Ændringsforslag 50
Bilag I, punkt 1.4.1.

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 
nuleffektniveauer, som afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. Hvis eksponeringsscenarierne 
berettiger det, kan en enkelt Dnel-værdi 
være tilstrækkelig. Når de foreliggende data 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i den kemiske sikkerhedsrapport 
tages i betragtning, kan det dog være
nødvendigt at beregne forskellige DNEL-
værdier for hver relevant befolkningsgruppe 
(f.eks. arbejdstagere, forbrugere og personer 
udsat for indirekte eksponering via miljøet) 
og eventuelt også for visse 
befolkningsundergrupper (f.eks. børn, 
gravide kvinder), samt for forskellige 
eksponeringsveje. Der gives en komplet 
begrundelse bl.a. for valget af anvendte data, 
eksponeringsvej (oral, dermal, inhalation) og 
varighed og hyppighed af eksponeringen for 
det stof, som Dnel-værdien skal gælde for. 
Forventes flere end én eksponeringsvej at 
gøre sig gældende, bestemmes en Dnel-
værdi for hver eksponeringsvej samt for 
eksponering ad alle veje tilsammen. Ved 
bestemmelse af Dnel-værdien tages bl.a. 
følgende faktorer i betragtning:

1.4.1. På grundlag af resultaterne af trin 1 til 
3 for stoffet bestemmes et eller flere afledte 
nuleffektniveauer, som afspejler 
eksponeringens forventede vej(e), varighed 
og hyppighed. Hvis eksponeringsscenarierne 
berettiger det, kan en enkelt Dnel-værdi 
være tilstrækkelig. Når de foreliggende data 
og eksponeringsscenariet (-scenarierne) i 
punkt 5 i den kemiske sikkerhedsrapport 
tages i betragtning, kan det dog være 
nødvendigt at beregne 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 gives en 
komplet begrundelse bl.a. for valget af 
anvendte data, eksponeringsvej (oral, 
dermal, inhalation) og varighed og 
hyppighed af eksponeringen for det stof, 
som Dnel-værdien skal gælde for. Forventes 
flere end én eksponeringsvej at gøre sig 
gældende, bestemmes en Dnel-værdi for 
hver eksponeringsvej samt for eksponering 
ad alle veje tilsammen. Ved bestemmelse af 
Dnel-værdien tages bl.a. følgende faktorer i 
betragtning:

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

i) usikkerheden bl.a. som følge af variabilitet 
i forsøgsdata og variation inden for og 
mellem arterne.
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ii) virkningens art og sværhed; ii) virkningens art og sværhed;
iii) den befolkningsgruppe, som de 
kvantitative og/eller kvalitative oplysninger 
om eksponering gælder for.

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

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

Begrundelse

Ifølge Europa-Parlamentet udgør "beskyttelsen af børns sundhed mod sygdomme, der skyldes 
miljøfaktorer, […] en væsentlig investering for at sikre en passende menneskelig og 
økonomisk udvikling" (Paulsen-betænkningen om en europæisk strategi for miljø og
sundhed), og det har anmodet om indførelse af særlige restriktioner for kemikalier i tilfælde, 
hvor der er tale om højrisikogrupper (Ries-betænkningen om den europæiske handlingsplan 
for miljø og sundhed). Reach bør altid tage hensyn til sårbare befolkningsgrupper.
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