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flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
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de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) 
nr. …/… {om persistente organiske miljøgifte}
(KOM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003) 644)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C5-0530/2003),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 
Forbrugerpolitik og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Budgetudvalget, Økonomi- og 
Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Retsudvalget, 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og Udvalget om International Handel 
(A6-0000/2003),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3 a (ny)

(3a) I den handlingsplan, som 
verdenstopmødet i Johannesburg om 
bæredygtig udvikling vedtog den 4. 
september 2002, fastsættes det, at kemiske 
stoffer inden 2020 skal produceres og 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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anvendes på en måde, der ikke er til skade 
for menneskers sundhed og miljøet.

Begrundelse

Det er vigtigt at minde om, at målsætningen om at producere og anvende kemiske stoffer, som 
på lang sigt ikke skader menneskers sundhed og miljøet, er en forpligtelse, som ikke kun EU, 
men hele verden har påtaget sig.

Ændringsforslag 2
Betragtning 7

(7) Et vigtigt mål med det nye system, der 
vil blive skabt med denne forordning, er at 
fremme substitution af farlige stoffer med 
mindre farlige stoffer eller teknologier i de 
tilfælde, hvor der findes egnede 
alternativer. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af direktiver om 
arbejdstagernes beskyttelse, navnlig Rådets 
direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for
kræftfremkaldende stoffer (sjette 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF), i henhold til hvilket 
arbejdsgiverne skal fjerne skadelige stoffer, 
når dette er teknisk muligt, eller erstatte 
farlige stoffer med mindre farlige stoffer.

(7) Et vigtigt mål med det nye system, der 
vil blive skabt med denne forordning, er at 
sikre substitution af farlige stoffer med 
mindre farlige stoffer eller teknologier i de 
tilfælde, hvor der findes egnede 
alternativer. Denne forordning berører ikke
anvendelsen af direktiver om 
arbejdstagernes beskyttelse, navnlig Rådets 
direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for 
under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer (sjette 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF), i henhold til hvilket 
arbejdsgiverne skal fjerne skadelige stoffer, 
når dette er teknisk muligt, eller erstatte 
farlige stoffer med mindre farlige stoffer. 
På dette område har medlemsstaterne 
beføjelse til på nationalt plan at indføre 
højere sikkerhedsstandarder, hvor det 
findes fornødent.

Begrundelse

Den vigtigste målsætning er at erstatte farlige stoffer med mindre farlige.

Der er tale om en væsentlig konsekvens af EF-traktatens artikel 137 (retsgrundlag for 
lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere).

Ændringsforslag 3
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Betragtning 8 a (ny)

(8a) Producenter, importører og 
downstream-brugere af et stof i oprindelig 
form eller som bestanddel i et præparat 
eller i en artikel bør være forpligtet til at 
fremstille, importere, anvende og 
markedsføre dette stof på en sådan måde, 
at det under med rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser ikke skader 
menneskers sundhed eller miljøet.

Begrundelse

Det generelle forsigtighedsprincip introduceres hermed. Eftersom Reach ikke dækker alle 
anvendelser af kemiske stoffer er det af hensyn til menneskers sundhed og miljøet nødvendigt 
at fastsætte en generel forsigtighedsforpligtelse i forbindelse med produktion og anvendelse 
af stofferne. Dette princip er blot en kodificering af de frivillige aftaler, som industrien selv 
ønsker (f.eks. Responsible Care-programmet).

Ændringsforslag 4
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 tidsbegrænsede
godkendelser til markedsføring og 
anvendelse af meget problematiske stoffer, 
hvis der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, og anvendelsen 
af disse stoffer kan begrundes ud fra 
samfundsøkonomiske hensyn, og risiciene 
i forbindelse med deres anvendelse allerede 
er tilstrækkeligt styrede.

Begrundelse

Det er vigtigt, at princippet om alternative stoffer knyttes til godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 5
Betragtning 16

(16) Erfaringerne har vist, at det er 
uhensigtsmæssigt at kræve af 

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

medlemsstaterne, at de vurderer risiciene i 
forbindelse med alle kemiske stoffer. Dette 
ansvar bør derfor først og fremmest 
overdrages til de virksomheder, der 
fremstiller eller importerer stoffer, men 
kun når de gør dette i mængder over visse 
tærskelværdier, således at de bliver i stand 
til at bære byrderne i forbindelse hermed. 
Disse virksomheder bør træffe de 
nødvendige risikostyringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med deres vurderinger 
af risiciene i forbindelse med deres stoffer. 
Dette omfatter pligten til at beskrive, 
dokumentere og meddele på en 
transparent og passende måde, hvilke 
risici der følger af produktion, anvendelse 
og bortskaffelse af alle stoffer. 
Producenter og downstream-brugere bør 
udvælge stoffer til produktion og 
anvendelse med udgangspunkt i de 
sikreste stoffer, der er til rådighed.

Begrundelse

Hermed indføres princippet om forsigtighed.

Ændringsforslag 6
Betragtning 24

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

(24) Kravene til generering af oplysninger 
om stoffer bør være opdelt i trin i henhold 
til den mængde af et stof, der fremstilles 
eller importeres, fordi mængden giver en 
indikation af menneskers og miljøets 
potentielle eksponering for stoffer, og 
kravene bør beskrives udførligt. Dette 
kriterium kan gøres til genstand for 
Kommissionens revision og eventuelt 
ændres eller suppleres med andre 
kvalitative kriterier såsom stoffers 
farlighed, anvendelse eller eksponering.

Begrundelse

Kommissionen bør gives mulighed for at ændre kriterierne for prioritering af 
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registreringerne.

Ændringsforslag 7
Betragtning 34

(34) Antallet af hvirveldyr, der bruges til 
forsøg, bør reduceres til et minimum i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 86/609/EØF. Når det er muligt, 
bør brug af dyr altid undgås gennem 
anvendelse af alternative metoder valideret 
af Det Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder eller andre 
internationale organer.

(34) Antallet af hvirveldyr, der bruges til 
forsøg, bør reduceres til et minimum i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 86/609/EØF. Når det er muligt, 
bør brug af dyr altid undgås gennem 
anvendelse af alternative metoder valideret 
af Det Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder eller andre 
internationale organer. I denne forbindelse 
bør deling og fælles indsendelse af 
oplysninger om forsøg med hvirveldyr og 
af andre oplysninger, som vil kunne 
forhindre dyreforsøg, være obligatorisk.

Begrundelse

Præciserer, at alle oplysninger, som kan bidrage til, at dyreforsøg kan undgås, bør deles.

Ændringsforslag 8
Betragtning 34 a (ny)

34a. En bedre samordning af 
ressourcerne på EU-plan vil bidrage til at 
uddybe den videnskabelige viden, der er 
nødvendig for udviklingen af alternative 
metoder til forsøg med hvirveldyr. Det er i 
den forbindelse afgørende, at 
Fællesskabet fortsætter og øger sin 
indsats og træffer de nødvendige 
foranstaltninger, bl.a. gennem det syvende 
rammeprogram for forskning og 
teknologisk udvikling, for at fremme 
forskningen og udviklingen af nye 
alternative metoder, som ikke indebærer 
anvendelse af dyr. 

Begrundelse

Påpegelse af Fællesskabets forpligtelse til at fremme alternative metoder til forsøg med dyr, 
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som allerede blev indført i direktiv 2003/15/EF om kosmetiske midler. 

Ændringsforslag 9
Betragtning 41 a (ny)

41a. Udviklingen af et passende og 
konsekvent risikobaseret 
kommunikationssystem vil give 
forbrugerne de nødvendige oplysninger 
og råd, som kan sætte dem i stand til 
sikkert og effektivt at håndtere de risici, 
der følger med anvendelsen af en artikel, 
der indeholder kemiske stoffer. Desuden 
mør man overveje muligheden af at
forelægge supplerende oplysninger på 
websteder og opdragende kampagner med 
det formål at imødekomme forbrugernes 
krav på at blive informeret om de artikler, 
de anvender. Dette vil øge den sikre 
anvendelse af kemiske stoffer og 
præparater med indhold heraf og styrke 
forbrugernes tillid til anvendelse af 
artikler, der indeholder kemiske stoffer.   

Begrundelse

Udviklingen af et kommunikationssystem er afgørende for at styrke forbrugernes tillid.

Ændringsforslag 10
Betragtning 49

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

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

agenturet med prioriterede stoffer. Hvis 
en risiko, der er problematisk i samme grad 
som brugen af stoffer, der kræver 
godkendelse, opstår som følge af 
anvendelsen af isolerede mellemprodukter 
på stedet, kan medlemsstaterne også kræve 
yderligere oplysninger, hvis dette er 
begrundet.

Begrundelse

Det er agenturet, der fastsætter listen med prioriterede stoffer, der skal vurderes af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 11
Betragtning 50

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

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

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 49.

Ændringsforslag 12
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 over for den godkendende 

(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 over for den godkendende 
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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.

myndighed, at der ikke findes passende 
alternative stoffer eller teknologier, at
fordelene for samfundet som følge af 
brugen af stoffet mere end opvejer 
risiciene i forbindelse med dets 
anvendelse, samt at risiciene styres på 
passende vis. 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

Det vigtigste formål med godkendelsesproceduren bør være, at stoffer med meget 
problematiske egenskaber erstattes med mere sikre stoffer. Kun hvor en sådan erstatning ikke 
er mulig, bør der tages hensyn til de samfundsøkonomiske fordele. "Passende risikostyring" 
er et sekundært krav i forbindelse med godkendelse. 

Ændringsforslag 13
Betragtning 55

(55) Agenturet bør yde rådgivning om 
prioriteringen af stoffer, der skal behandles 
i godkendelsesproceduren, for at sikre, at 
afgørelserne er et udtryk for samfundets 
behov samt for videnskabelig viden og 
udvikling.

(55) Agenturet bør fastsætte prioriteringen 
af stoffer, der skal behandles i 
godkendelsesproceduren, for at sikre, at 
afgørelserne er et udtryk for samfundets 
behov samt for videnskabelig viden og 
udvikling.

Begrundelse

Det er agenturet, der fastsætter listen med prioriterede stoffer, der skal vurderes af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 14
Betragtning 71

(71) Af hensyn til effektiviteten bør (71) Af hensyn til effektiviteten bør 



PE 353.529 12/66 PR\557575DA.doc

DA

personalet i agenturets sekretariat i det 
væsentligste udføre teknisk-administrative 
og videnskabelige arbejdsopgaver uden at 
trække på medlemsstaternes 
videnskabelige og tekniske ressourcer. Den 
administrerende direktør bør sikre en 
effektiv udførelse af agenturets 
arbejdsopgaver på uafhængig vis. For at 
sikre, at agenturet opfylder dets rolle, bør 
sammensætningen af bestyrelsen være 
således, at den sikrer den højeste standard 
med hensyn til kompetence og en bred 
vifte af relevant ekspertise inden for 
kemisikkerhed eller -regulering.

agenturets personale i det væsentligste 
udføre teknisk-administrative og 
videnskabelige arbejdsopgaver uden at 
trække på medlemsstaternes 
videnskabelige og tekniske ressourcer. Den 
administrerende direktør bør sikre en 
effektiv udførelse af agenturets 
arbejdsopgaver på uafhængig vis. For at 
sikre, at agenturet opfylder dets rolle, bør 
sammensætningen af bestyrelsen være 
således, at den sikrer den højeste standard 
med hensyn til kompetence og en bred 
vifte af relevant ekspertise inden for 
kemisikkerhed eller -regulering.

Begrundelse

Unødvendigt.

Ændringsforslag 15
Betragtning 91 a (ny)

(91a) Kommissionen bør vurdere behovet 
for at skabe et europæisk kvalitetsmærke, 
der kan identificere og fremme artikler, 
der i hele produktionskæden fremstilles i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning. 

Begrundelse

En mærkning af artiklerne vil gøre det muligt at identificere og fremme de aktører, der 
respekterer kravene i denne forordning.

Ændringsforslag 16
Betragtning 100

(100) Det er hensigtsmæssigt, at 
nærværende forordnings bestemmelser 
træder i kraft i flere trin for at lette 
overgangen til det nye system. En gradvis 
ikrafttrædelse af bestemmelserne bør give 
de involverede parter, myndighederne, 
virksomhederne og interessenterne 

(100) Det er hensigtsmæssigt, at 
nærværende forordnings bestemmelser 
træder i kraft i flere trin for at lette 
overgangen til det nye system. En gradvis 
ikrafttrædelse af bestemmelserne bør give 
de involverede parter, myndighederne, 
virksomhederne og interessenterne 
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mulighed for at anvende ressourcer til 
forberedelse af opfyldelsen af nye 
forpligtelser på de rette tidspunkter.

mulighed for at anvende ressourcer til 
forberedelse af opfyldelsen af nye 
forpligtelser på de rette tidspunkter, også 
gennem indgåelse af frivillige aftaler, der 
koordineres af Kommissionen, mellem 
industrien og andre berørte parter.

Begrundelse

Der bør være mulighed for at anvende frivillige aftaler som et middel til at inddrage 
aktørerne i denne lovgivning.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 3, afsnit 1 a (nyt)

Dette indebærer en pligt til at beskrive, 
dokumentere og meddele på en klar og 
passende måde de risici, der er forbundet 
med produktion, anvendelse og 
bortskaffelse af disse stoffer. De stoffer, 
der udvælges af producenterne og 
downstream-brugerne til produktion og 
anvendelse, er de mest sikre. 

Begrundelse

Indførsel af princippet om pligt til at udvise omhu.

Ændringsforslag 18
Artikel 4, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) som bestanddel i kosmetiske midler, 
som er omfattet af Rådets direktiv 
76/768/EØF .
__________
1 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

Begrundelse

Kosmetiske midler og deres bestanddele er behandlet i direktiv 76/768/EØF. Artikel 4a i 
direktiv 2003/15/EF1 om ændring af direktivet fra 1976 indfører et forbud mod at teste 

  
1 EFT L 66 af 11.3.2003, s. 26.
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bestanddele i kosmetiske midler på dyr efter den 11. marts  2009 og begrænser 
markedsføringen af kosmetiske midler, som er blevet testet på dyr.  Eftersom test af 
bestanddele i kosmetiske midler i vidt omfang er dækket af dette særdirektiv, bør stoffer, der 
anvendes som bestanddele i kosmetiske produkter, fritages fra bestemmelserne i denne 
forordning. 

Ændringsforslag 19
Artikel 6 a a (ny)

Artikel 6aa
Europæisk kvalitetsmærke
Senest den …* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
og om fornødent et forslag til retsakt om 
indførelse af et europæisk kvalitetsmærke, 
der kan identificere og fremme artikler, 
der gennem hele produktionskæden 
fremstilles i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning. 
* To år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

En mærkning af artiklerne vil gøre det muligt at identificere og fremme de aktører, der 
respekterer kravene i denne forordning.

Ændringsforslag 20
Artikel 9, litra a, punkt v

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

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

Begrundelse

På denne måde sikres det, at producenterne klart oplyser downstream-brugerne om brug af 
stoffet, som de fraråder.

Ændringsforslag 21
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Artikel 9, afsnit 1 a (nyt)

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

Begrundelse

Genfremsættelse af bestemmelser i eksisterende lovgivning (forordning 793/93/EØF og 
direktiv 92/32/EØF) vedrørende krav til industrien om at begrunde fortrolighed.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Disse metoder revideres og forbedres 
regelmæssigt med det formål at begrænse 
forsøg på hvirveldyr og antallet af 
anvendte dyr.

Begrundelse

Blot med revision og ajourføring af de metoder, der i øjeblikket er indeholdt i bilag X, vil det 
blive muligt at begrænse antallet af dyreforsøg. Det er derfor nødvendigt, at dette foretages 
regelmæssigt. 

Ændringsforslag 24
Artikel 13, stk. 7 a og 7 b (nye)

7a. Producenten eller importøren af et 
stof eller af et præparat, som leverer et 
sådant stof eller præparat til en 
downstream-bruger, forelægger på 
anmodning af downstream-brugeren, 
såfremt der er tale om en velbegrundet 
anmodning, de nødvendige oplysninger til 
vurdering af stoffets eller præparatets 
virkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet i forbindelse med den 
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forarbejdning og brug, som downstream-
brugeren har omtalt i sin anmodning.
7b.På anmodning af leverandøren og 
såfremt der er tale om en velbegrundet 
anmodning, forelægger downstream-
brugeren de oplysninger, der er 
nødvendige for at leverandøren kan 
vurdere stoffets eller præparatets 
virkninger  for menneskers sundhed eller 
miljøet i forbindelse med downstream-
brugerens forarbejdning eller brug af 
stoffet eller præparatet.

Begrundelse

Kommunikationen mellem aktørerne i produktionskæden bør ikke begrænses til oplysninger, 
der skal sikre overholdelse af forordningens bestemmelser. Ansvarlighed gennem hele 
forsyningskæden bør betragtes som en form for interaktion og kommunikation mellem 
leverandører og upstream- og downstream-brugere.

Ændringsforslag 24
Artikel 19, stk. 1, afsnit 3

I tilfælde af registreringer af 
indfasningsstoffer indsendt inden 2 
måneder før den relevante frist i artikel 21, 
som omhandlet i artikel 18, stk. 2, kan en 
registrant fortsætte fremstillingen eller 
importen af stoffet i 3 måneder efter 
udløbet af den pågældende frist eller indtil 
agenturets eventuelle afvisning af 
registreringen, afhængigt af hvilken af 
disse begivenheder, der først indtræder.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse
Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 25
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 

(a) indfasningsstoffer, som er 
klassificerede som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 
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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

67/548/EØF, eller hvorom det vides, at de 
er omfattet af godkendelseskravene i 
medfør af artikel 54, og som fremstilles i 
Fællesskabet eller importeres hertil i 
mængder på 1 ton eller mere pr. år pr. 
producent eller pr. importør mindst én gang 
efter denne forordnings ikrafttrædelse

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet bør der i 
registreringssystemet lige fra begyndelsen også medtages alle de stoffer, hvorom det vides, at 
de er omfattet af godkendelseskravene, såsom PBT-stoffer, vPvB-stoffer og andre ekstremt 
problematiske stoffer.

Ændringsforslag 26
Artikel 26, stk. 2, litra a

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år og eksisterende stoffer, som er 
klassificerede som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 og 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF, eller som er omfattet af 
godkendelseskravene i medfør af artikel 
54, og som fremstilles i Fællesskabet eller 
importeres hertil i mængder på 1 ton eller 
mere pr. år pr. producent eller pr. 
importør.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre sammenhængen med artikel 21 med hensyn til fristerne for 
eksisterende stoffer.

Ændringsforslag 27
Artikel 26, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Enhver, der besidder undersøgelser eller 
oplysninger om et stof, som hidrører fra 
forsøg med hvirveldyr, skal indsende disse 
oplysninger til agenturet senest 18 
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måneder inden den i artikel 21, stk. 1, 
fastsatte frist.

Begrundelse

Fremskyndelse af fristen for videregivelse af oplysninger, der hidrører fra dyreforsøg, gør det 
muligt at undgå gentagelser af disse forsøg og begrænser på samme tid omkostningerne for 
virksomhederne, især SMV.

Ændringsforslag 28
Artikel 26, stk. 3 a (nyt)

3a. Producenter og importører sender 
agenturet de oplysninger, de er i 
besiddelse af, som hidrører fra forsøg med 
hvirveldyr, og andre oplysninger, som vil 
kunne forhindre dyreforsøg også for 
stoffers vedkommende, som de er ophørt 
med at fremstille eller importere. 
Registranter, som efterfølgende gør brug 
af disse oplysninger, deltager i en ligelig 
deling af omkostningerne til 
fremskaffelsen af disse oplysninger.  
Enhver, der kommer i besiddelse af 
resultater af undersøgelser eller andre 
oplysninger om et stof, der hidrører fra 
forsøg med hvirveldyr efter udløbet af den 
i artikel 26, stk. 2, afsnit 1a, fastsatte frist, 
skal fremsende disse oplysninger til 
agenturet. 

Begrundelse

Præcisering af, at alle oplysninger, som kan anvendes til at undgå dyreforsøg, bør deles for at 
forhindre gentagelser af sådanne forsøg og for samtidig at begrænse omkostningerne for 
virksomhederne, navnlig SMV.

Ændringsforslag 29
Artikel 29, stk. 1

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
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markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende 
er producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som 
er en downstream-bruger eller distributør 
af stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag 
Ia.

markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende 
er producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, gratis forsyne 
modtageren, som er en downstream-bruger 
eller distributør af stoffet, med et 
sikkerhedsdatablad vedrørende stoffet eller 
præparatet udarbejdet i overensstemmelse 
med bilag Ia.

Begrundelse

Producenter, importører og downstream-brugere skal have mulighed for at vælge at 
udarbejde deres eget sikkerhedsdatablad vedrørende stoffet eller præparatet.

Præcisering af, at sikkerhedsdatabladet leveres gratis til downstream-brugere og  
distributører.

Ændringsforslag 30
Artikel 29, stk. 3

3. Hvis et præparat ikke opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 
1999/45/EF, men i koncentrationer, der 
hver for sig er = 1 vægtprocent for ikke-
gasformige præparater og = 0,2 
volumenprocent for gasformige præparater, 
indeholder mindst ét stof med sundheds-
eller miljøskadelige virkninger eller ét stof, 
for hvilket der i medfør af Fællesskabets 
bestemmelser er fastsat grænseværdier for 
eksponering på arbejdsstedet, skal den 
ansvarlige for markedsføringen af et 
præparat, uanset om det er producenten, 
importøren, en downstream-bruger eller 
leverandøren, på anmodning af en 
downstream-bruger forelægge et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

3. Hvis et præparat ikke opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 
1999/45/EF, men i koncentrationer, der 
hver for sig er = 1 vægtprocent for ikke-
gasformige præparater og = 0,2 
volumenprocent for gasformige præparater, 
indeholder mindst ét stof med sundheds-
eller miljøskadelige virkninger eller ét stof, 
for hvilket der i medfør af Fællesskabets 
bestemmelser er fastsat grænseværdier for 
eksponering på arbejdsstedet, skal den 
ansvarlige for markedsføringen af et 
præparat, uanset om det er producenten, 
importøren, en downstream-bruger eller 
leverandøren, på anmodning af en 
downstream-bruger gratis forelægge et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

Begrundelse

Præcisering af, at sikkerhedsdatabladet leveres gratis til downstream-brugere og  
distributører.
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Ændringsforslag 31
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier og de relevante 
risikokarakteriseringer i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Begrundelse

Der er tale om en risikovurdering, som arbejdsgiveren bør gennemføre i overensstemmelse 
med direktiv 98/24/EF,  hvorfor disse oplysninger er nødvendige.

Ændringsforslag 32
Artikel 32

Arbejdstagere og deres repræsentanter skal 
af deres arbejdsgiver gives adgang til de 
oplysninger, der er leveret i henhold til 
artikel 29 og 30, vedrørende stoffer, som 
de anvender eller kan blive eksponeret for 
under udførelse af deres arbejde.

Arbejdstagere og deres repræsentanter 
samt forbrugerne skal af deres 
arbejdsgiver eller producent gives adgang 
til de oplysninger, der er leveret i henhold 
til artikel 29 og 30, vedrørende stoffer, som 
de anvender eller kan blive eksponeret for 
under udførelse af deres arbejde.

Begrundelse

Også forbrugerbeskyttelsesorganisationer skal have adgang til oplysningerne.

Ændringsforslag 33
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. Alle forslag om forsøg, som indebærer 
forsøg med hvirveldyr, åbnes for 
kommentarer fra de berørte parter i en 
periode på 90 dage. Alle de modtagne 
kommentarer tages i betragtning af 
registranten eller downstream-brugeren. 
Hvis registranten eller downstream-
brugeren under alle omstændigheder 
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agter at gennemføre det foreslåede forsøg, 
meddeler de agenturet begrundelsen 
herfor.

Begrundelse

Gør det muligt at undgå gentagelser af dyreforsøg, hvis de nødvendige oplysninger allerede 
er tilgængelige andetsteds.

Ændringsforslag 34
Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. For at sikre, at de dossierer, der 
forelægges med henblik på registrering, 
er udarbejdet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning, gøres 
en andel af dossiererne på ikke under 5% 
til genstand for en vurdering. Agenturet 
udvælger disse dossierer og fordeler dem 
ligeligt til medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, som kontrollerer, at de er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 1. Konklusionerne fra disse 
prøvevurderinger (eller fra andre 
vurderinger af dossiererne) meddeles af 
agenturet mindst en gang om året med det 
formål at forbedre kvaliteten af de 
fremtidige registreringsdossierer.  

Begrundelse

Indførelse af en prøvevurdering af dossierer med henblik på at forbedre kvaliteten af de 
dossierer, som ledsager registreringen.

Ændringsforslag 35
Artikel 43 a

Kriterier for stofvurdering Kriterier for stofvurdering og liste med 
prioriterede stoffer

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 

1. For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 
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Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende 
farer, eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om 
kriterierne for prioritering af stoffer til 
yderligere vurdering. Medlemsstaterne 
anvender disse kriterier ved udarbejdelse 
af deres rullende planer.

Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende 
farer, eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om 
kriterierne for prioritering af stoffer til 
yderligere vurdering.

Begrundelse

For at forenkle proceduren og undgå forskelle mellem medlemsstaterne på grund af en 
decentraliseret procedure foreslås det, at agenturet udfærdiger listerne med prioriterede 
stoffer, der skal vurderes, og at dets rolle i beslutningsprocessen omkring vurderingen af 
stofferne styrkes.

Ændringsforslag 36
Artikel 43 a, stk. 1 a (nyt)

1a. Agenturet anvender disse kriterier til 
at udarbejde en liste med prioriterede 
stoffer, der skal vurderes. Agenturet 
vedtager denne liste på grundlag af en 
udtalelse fra medlemsstatsudvalget. 
Stofferne medtages på listen, hvis den 
pågældende medlemsstat enten som et 
resultat af en dossier-vurdering foretaget 
af dens kompetente myndighed, som 
omhandlet i artikel 38, eller på grundlag 
af oplysninger fra enhver anden kilde, 
herunder oplysninger i 
registreringsdossieret, har grund til at 
nære mistanke om, at stoffet udgør en 
risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet, navnlig på grundlag af et af 
følgende forhold:
(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, 
der er persistente eller tilbøjelige til at 
være bioakkumulerende, tyder på at 
stoffet eller et eller flere af dets 
omdannelsesprodukter har problematiske 
egenskaber eller er persistente eller 
tilbøjelige til at være bioakkumulerende
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(b) den samlede mængde, der fremgår af 
registreringer indsendt af flere 
registranter.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 37
Artikel 43 a, stk. 1 b (nyt)

1b. Agenturet offentliggør listen over 
prioriterede stoffer, der skal vurderes, på 
sit websted.

Begrundelse

Sikrer større åbenhed. 

Ændringsforslag 38
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af 
oplysninger fra enhver anden kilde, 
herunder oplysninger i 
registreringsdossieret, har grund til at 
nære mistanke om, at stoffet udgør en 
risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet, navnlig på grundlag af et af 
følgende forhold:

1. Medlemsstaterne udarbejder deres egne 
rullende planer. En medlemsstat optager et 
stof på den liste, der er fastsat i artikel 43, 
stk.1a, i sin egen rullende plan med 
henblik på at blive den kompetente 
myndighed i henhold til artikel 45 og 46.

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, 
der er persistente eller tilbøjelige til at 
være bioakkumulerende, tyder på at 
stoffet eller et eller flere af dets 
omdannelsesprodukter har problematiske 
egenskaber eller er persistente og 
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tilbøjelige til at være bioakkumulerende
(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere 
registranter.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 39
Artikel 43 a bis, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre 
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet senest den 28. 
februar hvert år. Agenturet offentliggør de 
rullende planer på sit websted. Agenturet 
kan fremsætte kommentarer, og 
medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

Begrundelse

Sikrer større åbenhed. 

Ændringsforslag 40
Artikel 43 a bis, stk. 6

6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 til 
4, vurderer alle stoffer i dens rullende plan 
i overensstemmelse med dette kapitel.

6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 2 til 
4, vurderer alle stoffer i dens rullende plan 
i overensstemmelse med dette kapitel.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a bis, stk. 1.
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Ændringsforslag 41
Artikel 43 a bis, stk. 6 a (nyt)

6a. Medlemsstaterne kan underrette 
agenturet på et hvilket som helst tidspunkt 
om et nyt stof, når de har oplysninger, der 
lader formode, at stoffet kan være til 
skade for miljøet og menneskers sundhed. 
Agenturet sætter, hvis der er grund til det, 
dette stof på listen over stoffer, der skal 
vurderes under anvendelse af de 
prioriteringskriterier, der er fastsat i 
henhold til artikel 43a.

Begrundelse

Agenturet bør tage hensyn til enhver relevant oplysning om et stofs farlighed.

Ændringsforslag 43
Artikel 44, stk. 1

1. Hvis den kompetente myndighed anser 
yderligere oplysninger for påkrævede med 
henblik på at afklare den mistanke, der er 
omhandlet i artikel 43a bis, stk. 1, 
herunder, hvis dette er hensigtsmæssigt, 
oplysninger, der ikke kræves i henhold til 
bilag V til VIII, udarbejder den et 
begrundet udkast til en afgørelse, der 
kræver, at registranten eller registranterne 
indsender yderligere oplysninger. 
Afgørelsen træffes efter proceduren 
fastlagt i artikel 48 og 49.

1. Hvis agenturet anser yderligere 
oplysninger for påkrævede med henblik på 
at afklare den mistanke, der er omhandlet i 
artikel 43a, stk. 1a, herunder, hvis dette er 
hensigtsmæssigt, oplysninger, der ikke 
kræves i henhold til bilag V til VIII, 
udarbejder den et begrundet udkast til en 
afgørelse, der kræver, at registranten eller 
registranterne indsender yderligere 
oplysninger. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43, stk. 1a.

Ændringsforslag 43
Artikel 44, stk. 4
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4. Når den kompetente myndighed 
afslutter dens vurdering i henhold til stk. 
1, 2 og 3, underretter den agenturet 
herom inden 12 måneder efter 
påbegyndelsen af vurderingen af stoffet. 
Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

udgår

Begrundelse

Relevansen af dette afsnit er uklar i forhold til proceduren for at fremskaffe supplerende 
oplysninger.

Ændringsforslag 44
Artikel 45, stk. 2

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 44 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der 
gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 3, omhandlede procedure.

udgår

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 45
Artikel 46, stk. 1

1. Den kompetente myndighed gennemgår 
alle oplysninger indsendt som følge af en 
afgørelse truffet i henhold til artikel 44 og 
udarbejder om nødvendigt udkast til enhver 
passende afgørelse i overensstemmelse 
med artikel 44.

1. Agenturet gennemgår alle oplysninger 
indsendt som følge af en afgørelse truffet i 
henhold til artikel 44 og udarbejder om 
nødvendigt udkast til enhver passende 
afgørelse i overensstemmelse med artikel 
44.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.
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Ændringsforslag 46
Artikel 48, stk. 1

1. Den kompetente myndighed fremsender 
ethvert udkast til afgørelse i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44 til den eller de 
berørte registranter eller den eller de 
berørte downstream-brugere og informerer 
dem om, at de har ret til at fremsætte 
kommentarer inden for en frist på 30 dage 
efter modtagelsen. Den kompetente 
myndighed tager hensyn til alle modtagne 
kommentarer og kan ændre udkastet til 
afgørelse i overensstemmelse hermed.

1. Den kompetente myndighed fremsender 
ethvert udkast til afgørelse i henhold til 
artikel 39 eller 40 til den eller de berørte 
registranter eller den eller de berørte 
downstream-brugere og informerer dem 
om, at de har ret til at fremsætte 
kommentarer inden for en frist på 30 dage 
efter modtagelsen. Den kompetente 
myndighed tager hensyn til alle modtagne 
kommentarer og kan ændre udkastet til 
afgørelse i overensstemmelse hermed.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 47
Artikel 48, stk. 3 a (nyt)

3a. Bestemmelserne i stk. 1 til 3 finder 
tilsvarende anvendelse for udkast til 
afgørelser fra agenturet i henhold til 
artikel 44.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 48
Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette 

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39 eller 40, 
til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette 
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udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 49
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Agenturets vedtagelse af afgørelser under 
vurdering
Når agenturet udfærdiger udkast til 
afgørelser i henhold til artikel 44, 
forelægger det et udkast til afgørelse for 
medlemsstatsudvalget, hvori det beskriver, 
hvordan det har taget hensyn til de 
bemærkninger, der måtte være fremsat af 
registranten eller downstream-brugeren.
Bestemmelserne i artikel 49, stk. 5 til 8, 
finder anvendelse på denne artikel.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 43a.

Ændringsforslag 50
Artikel 52

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 at sikre, at 
meget problematiske stoffer erstattes af 
egnede alternative stoffer eller teknologier 
i de tilfælde, hvor sådanne er til rådighed, 
eller at sådanne alternativer udvikles, 
samtidig med at det sikres, at det indre 
marked fungerer efter hensigten.
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Begrundelse

I forbindelse med godkendelsen har målsætningerne om beskyttelse af sundhed og miljø 
større vægt end målsætningen vedrørende det indre marked. Det foreslås desuden at skabe en 
klarere forbindelse med substitutionsprincippet. Endelig forslås det at ombytte den af 
Kommissionen foreslåede rækkefølge og dermed mindske betydningen af begrebet "ordentlig 
kontrol". 

Ændringsforslag 51
Artikel 53 a (ny)

Artikel 53a
Fortegnelse over stoffer, der kræver 
godkendelse
Bilag XIII indeholder en fortegnelse over 
stoffer, der kræver godkendelse. 
Fortegnelsen i bilag XIIIa indeholder 
stoffer, der ønskes godkendt, og for hvilke 
godkendelsesproceduren er indledt. Så 
snart godkendelsesproceduren er afsluttet, 
optages stofferne i fortegnelsen i bilag 
XIIIb i overensstemmelse med  
proceduren i artikel 55, stk. 1. 

Begrundelse

For at fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og udviklingen af mere sikre 
alternativer foreslås det, at alle kemiske stoffer, der er anerkendt som stoffer, der opfylder 
godkendelseskriterierne, omgående opføres i en fortegnelse over stoffer, der ønskes godkendt 
(bilag XIIIa). Efterfølgende vil stofferne på initiativ af en medlemsstat eller efter gennemgang 
af agenturets prioriteringsliste blive flyttet til bilag XIIIb, og der vil blive fastsat udløbsdatoer 
og frister for godkendelsesanmodningerne.

Ændringsforslag 52
Artikel 54

Følgende stoffer kan optages i bilag XIII i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
artikel 55:

Følgende stoffer optages i bilag XIIIa i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
artikel 56, forudsat at de ikke er omfattet 
af en begrænsning i medfør af artikel 65:

(a) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 

(a) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
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67/548/EØF 67/548/EØF
(b) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som mutagene i kategori 1 
eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF

(b) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som mutagene i kategori 1 
eller 2 i henhold til direktiv 67/548/EØF

(c) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

(c) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som reproduktionstoksiske i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

(d) stoffer, der er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske i henhold til 
kriterierne i bilag XII

(d) stoffer, der er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske i henhold til 
kriterierne i bilag XII

(e) stoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende i henhold til 
kriterierne i bilag XII

(e) stoffer, der er meget persistente og 
meget bioakkumulerende i henhold til 
kriterierne i bilag XII

(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 
værende årsag til en grad af bekymring 
svarende til den, der knytter sig til de 
andre stoffer, der er anført i litra (a) til (e).

Begrundelse

Den nuværende formulering af artiklen indebærer en høj bevisbyrde, da det kræves, at det 
bevises, at det stof, som foreslås godkendt, faktisk har alvorlige og uoprettelige virkninger. 
Dette vil indebære, at der ikke kan gennemføres en forebyggende indsats f.eks. over for et 
stof, som akkumuleres i miljøet, og som vil kunne nå bekymrende niveauer i fremtiden.  

Ændringsforslag 53
Artikel 55, overskrift og stk. 1, indledning

Optagelse af stoffer i bilag XIII Optagelse af stoffer i bilag XIIIb
1. Når der træffes en afgørelse om at 
optage stoffer, som er omhandlet i artikel 
54 i bilag XIII, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der 

1. Når der træffes en afgørelse om at 
optage stoffer, som er omhandlet i artikel 
54, i bilag XIIIb, træffes denne afgørelse i 
overensstemmelse med den procedure, der 
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er omhandlet i artikel 130, stk. 3. I 
afgørelser herom specificeres for hvert 
stof:

er omhandlet i artikel 130, stk. 3. I 
afgørelser herom specificeres for hvert 
stof:

Begrundelse

Som følge af skabelsen af en fortegnelse over stoffer, der ønskes godkendt, bliver bilag XIII til 
bilag XIIIb.

Ændringsforslag 54
Artikel 55, stk. 1, litra b a (nyt)

ba) begrænsninger i medfør af artikel 65

Begrundelse

Det er vigtigt, at eventuelle begrænsninger for fremstillingen, anvendelsen og/eller 
markedsføringen præciseres i afgørelsen om at optage stoffer af denne type i bilag XIIIb.

Ændringsforslag 55
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 til højst fem år, afhængigt af udviklingen af 
alternativer eller mere sikre teknologier. Uden regelmæssige revisionsperioder vil der ikke 
være tilstrækkeligt incitament til innovation og udvikling af mere sikre alternativer.

Ændringsforslag 56
Artikel 55, stk. 3, indledning

3. Forud for en afgørelse om at optage 
stoffer i bilag XIII anbefaler agenturet 
prioritetsstoffer til optagelse, og for hvert 
stof specificeres de punkter, der er nævnt i 
stk. 1. Der gives normalt prioritet til stoffer 
med:

3. Agenturet anbefaler flytning af
prioritetsstoffer fra bilag XIIIa til bilag
XIIIb, og for hvert stof specificeres de 
punkter, der er nævnt i stk. 1. Der gives 
normalt prioritet til stoffer med:
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Begrundelse

Som følge af skabelsen af en fortegnelse over stoffer, der ønskes godkendt, bliver bilag XIII til 
bilag XIIIb.

Ændringsforslag 57
Artikel 56, stk. 7

7. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed om 
identifikationen, kan agenturet optage det 
pågældende stof i dets anbefalinger i 
henhold til artikel 55, stk. 3. Hvis 
medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en 
udtalelse inden for en periode på 30 dage 
efter forelæggelsen. Agenturet fremsender 
denne udtalelse til Kommissionen sammen 
med oplysninger om 
mindretalssynspunkter i udvalget.

7. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 30 dage efter forelæggelsen når 
til enighed med kvalificeret flertal om den 
omstændighed, at stoffet opfylder 
kriterierne for godkendelse og bør optages 
i bilag XIIIb, anbefaler agenturet inden 
for en periode på 15 hverdage 
Kommissionen at optage stoffet i bilag 
XIIIb som fastsat i artikel 55, stk. 3. 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 en periode på 15 dage denne 
udtalelse til Kommissionen sammen med 
oplysninger om mindretalssynspunkter i 
udvalget.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 55.

Ændringsforslag 58
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.

2. En godkendelse tildeles kun, hvis

Kommissionen lader ikke følgende 
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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

(a) der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier, og der er 
iværksat foranstaltninger til at mindske 
eksponeringen, og

(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 

(b) det er bevist, at de 
samfundsøkonomiske fordele opvejer 
risiciene for menneskers sundhed eller 
miljøet, og

(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.

(c) risikoen for menneskers sundhed eller 
miljøet som led i anvendelsen af stoffet og 
som en følge af stoffets egenskaber jf. 
bilag XIII holdes under passende kontrol 
i henhold til bilag I, pkt. 6, og som 
dokumenteret i registrantens kemiske 
sikkerhedsrapport.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 52.

Ændringsforslag 59
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. Afgørelsen om udstedelse af en 
godkendelse i henhold til stk. 2 træffes, 
efter at der er taget hensyn til alle af
følgende elementer:

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 52.
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Ændringsforslag 60
Artikel 57, stk. 3 a (nyt)

3a. Ved udstedelse af en godkendelse i 
henhold til stk. 2 lader Kommissionen 
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/EF1

(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-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF2

(c) risici for menneskers sundhed som 
følge af anvendelse af stoffet i medicinsk 
udstyr, der er omfattet af Rådets direktiv 
90/385/EØF3, Rådets direktiv 93/42/EØF4

eller Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/79/EF5.
___________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
3 EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17.
4 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.
5 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 52.

Ændringsforslag 61
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. Godkendelserne er underlagt frister for 
fornyet vurdering og indsendelse af 
substitutionsplaner og kan underlægges 
andre betingelser, bl.a. overvågning. 
Godkendelser underlægges en tidsgrænse 
på en periode på højst fem år.
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Begrundelse

Godkendelserne bør være tidsbegrænsede for at anspore til innovation. 

Ændringsforslag 62
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

(d) eventuelle betingelser, som 
godkendelsen er underlagt

(d) betingelser, som godkendelsen er 
underlagt

(e) eventuelle frister for fornyet vurdering (e) frister for fornyet vurdering

(f) eventuel overvågningsordning. (f) overvågningsordning.

Begrundelse

Præcisering af teksten. 

Ændringsforslag 63
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: 

a) indsende nummeret på den nuværende 
godkendelse

Hvis han ikke kan godtgøre, at risikoen 
styres tilfredsstillende, indsender han en 

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

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.

c) en ajourføring af den kemiske 
sikkerhedsrapport.

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

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 52.

Ændringsforslag 64
Artikel 58, stk. 2, afsnit 1

2. Godkendelser kan på ethvert tidspunkt 
tages op til fornyet vurdering, hvis 
forholdene for den oprindelige 
godkendelse er ændret, således at dette 
påvirker menneskers sundhed eller miljøet, 
eller hvis de samfundsøkonomiske 
konsekvenser har ændret sig.

2. Godkendelser tages på ethvert tidspunkt 
op til fornyet vurdering, hvis forholdene 
for den oprindelige godkendelse er ændret, 
således at dette påvirker menneskers 
sundhed eller miljøet, eller hvis de 
samfundsøkonomiske konsekvenser har 
ændret sig.

Begrundelse

Indfører krav om fornyet vurdering af godkendelserne, hvis forholdene er ændret. 

Ændringsforslag 65
Artikel 58, 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.

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring. 
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Ændringsforslag 66
Artikel 59, stk. 4 og 5

4. En ansøgning om godkendelse skal 
omfatte følgende oplysninger:

4. En ansøgning om godkendelse skal 
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 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.

5. Ansøgningen kan omfatte:
(a) en samfundsøkonomisk analyse 
gennemført i overensstemmelses med 
bilag XV

(da) 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.

(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

Det bør være et krav, at ansøgningen om godkendelse indeholder en samfundsøkonomisk 
analyse og en analyse af alternativerne. 

Ændringsforslag 67
Artikel 60, stk. 1
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1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), og stk. 5.

1. Hvis der er indgivet en ansøgning for en 
anvendelse af et stof, kan en efterfølgende 
ansøger ved hjælp af en 
dataadgangstilladelse fra den tidligere 
ansøger henvise til de dele af den tidligere 
ansøgning, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 4, 
litra d), da) og db).

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 59. 

Ændringsforslag 68
Artikel 61, 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 risiciene for sundhed og/eller 
miljø som følge af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen

(a) udvalget for risikovurdering: en kontrol 
af ansøgerens vurdering af risiciene for 
sundhed og/eller miljø som følge af 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen

(b) udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse: en vurdering af de samfunds-
økonomiske faktorer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, når der 
udfærdiges en ansøgning i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 5.

(b) udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse: en kontrol af ansøgerens 
vurdering af de samfundsøkonomiske 
faktorer i forbindelse med 
anvendelsen/anvendelserne af stoffet som 
beskrevet i ansøgningen, når der 
udfærdiges en ansøgning i 
overensstemmelse med artikel 59, litra da) 
og db).

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 59. Præciserer industriens primære ansvar 
for risikovurderingen og vurderingen af de samfundsøkonomiske faktorer.

Ændringsforslag 69
Artikel 62
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Godekendelsesindehavernes forpligtelser Oplysningsforpligtelser for 
godkendelsespligtige stoffer

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

Alle stoffer og præparater, som opfylder 
betingelserne i artikel 54, etiketteres og 
ledsages altid af et sikkerhedsdatablad.  
Etiketten indeholder:
a) stoffets navn
b) oplysning om, at stoffet er indeholdt i 
bilag XIII
c) enhver særlig anvendelse, som stoffet 
er godkendt til.

Begrundelse

Farlige stoffer og præparater bør mærkes til oplysning af forbrugerne.

Ændringsforslag 70
Artikel 72

Artikel 72 Artikel 73a

Begrundelse

Af hensyn til klarheden er det bedst først at forklare agenturets opgaver og derefter beskrive 
dets forskellige organer. Artikel 72 flyttes derfor om efter artikel 73.

Ændringsforslag 71
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

Styrker båndet mellem godkendelsesproceduren og tilgængeligheden af sikrere alternativer.
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Ændringen af udvalgets navn gælder i hele forordningen.

Ændringsforslag 72
Artikel 73, stk. 2

2. Sekretariatet udfører følgende opgaver: 2. Agenturet varetager gennem sine 
udvalg følgende opgaver:

(a) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit II; herunder fremme af 
en effektiv registrering af importerede 
stoffer på en måde, som er i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
internationale handelsforpligtelser over 
for tredjelande 

(a) fastlæggelse af kriterier for 
prioritetsrækkefølgen for vurdering af 
stoffer og listen over prioriterede stoffer , 
der skal vurderes, jf. afsnit VI

(b) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit III

(b) udarbejdelse af udtalelser om 
ansøgninger om godkendelser, jf. afsnit 
VII

(c) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit VI

(c) deltagelse i proceduren for vedtagelse 
af begrænsninger for visse farlige stoffer 
og præparater gennem udarbejdelse af 
rapporter og udtalelser, jf. afsnit VIII

(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 
databasen/databaserne via Internet, og 
tilrådighedstillelse af andre ikke-fortrolige 
oplysninger i databaserne på anmodning

(d) udarbejdelse af forslag om 
harmonisering af klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsplan, jf. 
afsnit X

(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) på Kommissionens anmodning 
levering af teknisk og videnskabelig støtte 
til tiltag til forbedring af samarbejdet 
mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, 
internationale organisationer og 
tredjelande i forbindelse med 
videnskabelige og tekniske spørgsmål 
vedrørende stoffers sikkerhed samt aktiv 
deltagelse i faglig bistand og 
kapacitetsopbyggende aktiviteter 
vedrørende forsvarlig forvaltning af 
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kemikalier i udviklingslandene.
(f) tilrådighedstillelse af teknisk og 
videnskabelig vejledning og værktøjer, 
hvor dette er hensigtsmæssigt for 
opgaverne i henhold til denne forordning, 
navnlig for at hjælpe med industriens, 
især de små og mellemstore 
virksomheders (SVM'ers), udarbejdelse af 
kemiske sikkerhedsrapporter

(f) på Kommissionens eller Europa-
Parlamentets anmodning udarbejdelse af 
udtalelser om ethvert andet aspekt
vedrørende sikkerheden ved stoffer alene, 
i præparater eller artikler.

(g) tilrådighedstillelse af teknisk og 
videnskabelig vejledning om opgaverne i 
henhold til denne forordning for de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og assistance til de 
helpdeske, der oprettes i henhold til 
afsnit XII

(g) på Kommissionens anmodning 
udarbejdelse af udtalelser om revision af 
kriterierne i artikel 5, 6, 15 og 16 
vedrørende udvælgelsen af stoffer til 
registrering med henblik på blandt andet 
at medtage oplysninger om 
eksponeringsrisici og -scenarier.

(h) udarbejdelse af forklarende 
information om denne forordning for 
andre involverede parter
(i) på Kommissionens anmodning 
levering af teknisk og videnskabelig støtte 
for tiltag til forbedring af samarbejdet 
mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, 
internationale organisationer og 
tredjelande med hensyn til videnskabelige 
og tekniske spørgsmål vedrørende stoffers 
sikkerhed, samt aktiv deltagelse i teknisk 
bistand og kapacitetsopbyggende 
aktiviteter vedrørende forsvarlig 
forvaltning af kemikalier i 
udviklingslandene.

Begrundelse

Gør agenturets og dets organers opgaver klarere og mere gennemskuelige. Leddenes 
rækkefølge ændres for at få den forholdsmæssige betydning af agenturets opgaver til at 
fremstå klarere.

Ændringsforslag 73
Artikel 73, stk. 3

3. Udvalgene udfører følgende opgaver: 3. Agenturet udfører især gennem 
forummet følgende opgaver:
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(a) de opgaver, de er tildelt i henhold til 
afsnit VI

(a) udbredelse af god praksis og 
fremhævelse af problemer på 
fællesskabsplan

(b) de opgaver, de er tildelt i henhold til 
afsnit VII

(b) fremsættelse af forslag om samt 
koordinering og evaluering af 
harmoniserede håndhævelsesprojekter og 
fælles inspektioner

(c) de opgaver, de er tildelt i henhold til 
afsnit VIII

(c) koordinering af udvekslingen af 
inspektører

(d) de opgaver, de er tildelt i henhold til 
afsnit X

(d) identificering af 
håndhævelsesstrategier og 
minimumskriterier for håndhævelse med 
særlig hensyntagen til de specifikke 
problemer for SMV

(e) på Kommissionens anmodning 
levering af teknisk og videnskabelig støtte 
for tiltag til forbedring af samarbejdet 
mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, 
internationale organisationer og 
tredjelande med hensyn til videnskabelige 
og tekniske spørgsmål vedrørende stoffers 
sikkerhed, samt aktiv deltagelse i teknisk 
bistand og kapacitetsopbyggende 
aktiviteter vedrørende forsvarlig 
forvaltning af kemikalier i 
udviklingslandene

(e) udvikling af arbejdsmetoder og 
værktøjer til brug for lokale inspektører

(f) på Kommissionens anmodning 
udarbejdelse af en udtalelse om alle andre 
aspekter vedrørende stoffer alene, i 
præparater eller artikler.

(f) udvikling af en elektronisk procedure 
til udveksling af oplysninger

(fa) kontakt til industrien og andre 
berørte parter, herunder i tredjelande, 
samt eventuelt internationale 
organisationer
(fb) samarbejde med Kommissionen og 
medlemsstaterne om fremme af frivillige 
aftaler med industrien og andre berørte 
parter.

Begrundelse

Gør agenturets og dets organers opgaver klarere og mere gennemskuelige. Leddenes 
rækkefølge ændres for at få den forholdsmæssige betydning af agenturets opgaver til at 
fremstå klarere.
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Ændringsforslag 74
Artikel 73, stk. 4

4. Forummet udfører følgende opgaver: 4. Agenturet udfører endvidere følgende 
opgaver:

(a) udbredelse af god praksis og 
fremhævelse af problemer på 
fællesskabsplan

(a) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit II, herunder fremme af 
en effektiv registrering af importerede 
stoffer på en måde, som er i 
overensstemmelse med Fællesskabets 
internationale handelsforpligtelser over 
for tredjelande 

(b) fremsættelse af forslag om, 
koordinering og evaluering af 
harmoniserede håndhævelsesprojekter og 
fælles inspektioner

(b) udførelse af de opgaver, det er tildelt 
med hensyn til datadeling og undgåelse af 
unødvendige forsøg i henhold til afsnit III

(c) koordinering af udvekslingen af 
inspektører

(c) udførelse af de opgaver, det er tildelt 
med hensyn til oplysninger i 
forsyningskæden i henhold til afsnit VI

(d) identificering af 
håndhævelsesstrategier og 
minimumskriterier for håndhævelse

(d) oprettelse og vedligeholdelse af 
databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelsen 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 
databaserne, og tilrådighedstillelse af 
andre ikke-fortrolige oplysninger i 
databaserne på anmodning

(e) udvikling af arbejdsmetoder og 
værktøjer til brug for lokale inspektører

(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
(ea) udarbejdelse af forklarende 
information for de berørte parter, 
herunder i tredjelande, om mulighederne 
for offentlig deltagelse, navnlig hvad 
angår oplysningerne på stofferne  

(f) udvikling af en elektronisk procedure (f) tilrådighedstillelse, hvor dette er 
fornødent, af teknisk og videnskabelig 
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til udveksling af oplysninger vejledning og værktøjer, for opgaverne i 
henhold til denne forordning, navnlig for 
at hjælpe med industriens, især de små og 
mellemstore virksomheders (SVM'ers), 
udarbejdelse af kemiske 
sikkerhedsrapporter

(g) kontakt til industrien og andre 
involverede parter, herunder relevante 
internationale organisationer, i 
nødvendigt omfang.

(g) tilrådighedsstillelse af teknisk og 
videnskabelig vejledning om opgaverne i 
henhold til denne forordning for de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne og assistance til de 
helpdeske, der oprettes i henhold til 
afsnit XII
(ga) udarbejdelse af forklarende 
information om denne forordning for 
andre involverede parter
(gb) på Kommissionens anmodning 
levering af teknisk og videnskabelig støtte 
for tiltag til forbedring af samarbejdet 
mellem Fællesskabet, dets medlemsstater, 
internationale organisationer og 
tredjelande med hensyn til videnskabelige 
og tekniske spørgsmål vedrørende stoffers 
sikkerhed, samt aktiv deltagelse i teknisk 
bistand og kapacitetsopbyggende 
aktiviteter vedrørende forsvarlig 
forvaltning af kemikalier i 
udviklingslandene.
(gc) oprettelse og opretholdelse af et 
overordnet center for 
risikokommunikation; levering af 
centraliserede og samordnede ressourcer 
inden for information om sikker  
anvendelse af kemiske stoffer, præparater 
og artikler; fremme af deling af viden om 
god praksis inden for 
risikokommunikationssektoren. 

Begrundelse

Det er vigtigt, at agenturet aktivt oplyser de berørte parter, herunder i tredjelande, om 
mulighederne for offentlig deltagelse i de forskellige faser af systemet for at undgå, at vigtige 
oplysninger om stofferne går tabt. 

Gør agenturets og dets organers opgaver klarere og mere gennemskuelige. Leddenes 
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rækkefølge ændres for at få den forholdsmæssige betydning af agenturets opgaver til at 
fremstå klarere.

Ændringsforslag 75
Artikel 74

Artikel 74 Artikel 75a

Begrundelse

Af hensyn til klarheden er det mere hensigtsmæssigt først at beskrive sammensætningen og 
udnævnelsen af bestyrelsen og derefter dens opgaver. Artikel 74 flyttes derfor til efter artikel 
75.

Ændringsforslag 76
Artikel 75, stk. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter 
for medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, 
og 6 repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner
uden stemmeret fra de berørte parter, der 
udpeges af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 11 repræsentanter 
for medlemsstaterne, der udpeges af Rådet 
i samråd med Europa-Parlamentet fra en 
liste, som Kommissionen opstiller, og som 
indeholder et væsentligt større antal
kandidater end antallet af medlemmer, 
der skal udpeges, og 1 repræsentant, der 
udpeges af Kommissionen, samt 4
repræsentanter for de berørte parter 
(industrien, forbrugerbeskyttelses-, 
arbejdstager- og miljøorganisationer), 
uden stemmeret, der udpeges af 
Kommissionen.

Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes sammen med relevant 
dokumentation til Europa-Parlamentet. 
Hurtigst muligt og inden tre måneder 
efter fremsendelsen kan Europa-
Parlamentet tilkendegive sin holdning 
over for Rådet, der herefter udpeger 
bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, 
at der sikres det højst mulige 
kompetenceniveau, en bred vifte af 
relevant ekspertise og i overensstemmelse 
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hermed den størst mulige
geografiske spredning i EU.

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning - idet dog det samlede antal 
medlemmer ikke ændres - med hensyn til sammensætning og fremgangsmåde for udnævnelse 
af bestyrelser. Antallet af repræsentanter for de berørte parter øges fra tre til fire for at 
medtage alle berørte sektorer.

Ændringsforslag 77
Artikel 77, stk. 1

1. Bestyrelsen indkaldes til møde af 
formanden.

1. Bestyrelsen indkaldes til møde af 
formanden eller efter anmodning fra 
mindst en tredjedel af dens medlemmer.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fastsættes et alternativ til mødeindkaldelse ved formanden. 

Ændringsforslag 88
Artikel 78

Bestyrelsen fastsætter afstemningsregler, 
herunder betingelser for, hvornår et 
medlem kan stemme på vegne af et andet 
medlem. Bestyrelsen træffer afgørelse med 
to tredjedeles flertal blandt alle de 
stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter afstemningsregler, 
herunder betingelser for, hvornår et 
medlem kan stemme på vegne af et andet 
medlem. Medmindre andet er bestemt, 
træffer bestyrelsen afgørelse med et flertal 
blandt alle de stemmeberettigede 
medlemmer.

Begrundelse

Efter ændringerne af bestyrelsens sammensætning er et så stort flertal ikke længere 
nødvendigt.

Ændringsforslag 79
Artikel 79, stk. 1

1. Agenturet ledes af den administrerende 
direktør, som udfører sine opgaver i 
Fællesskabets interesse, uafhængigt af 

1. Agenturet ledes af den administrerende 
direktør.
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bestemte involverede parters 
særinteresser.

Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets og dets organers uafhængighed samles af klarhedsmæssige 
hensyn i en enkelt artikel (jf. ændringsforslaget til artikel 84).

Ændringsforslag 80
Artikel 79, stk. 2, litra j a (nyt)

(ja) etablering og opretholdelse af 
forbindelser med Europa-Parlamentet og 
for en løbende dialog med Parlamentets 
relevante udvalg.

Begrundelse

Genfremsætter Europa-Parlamentets traditionelle holdning til forbindelserne med agenturer. 

Ændringsforslag 81
Artikel 79, stk. 3 a (nyt)

3a. Den administrerende direktør 
fremsender efter vedtagelsen i
bestyrelsen den almindelige beretning og 
programmerne til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne
og sørger for, at de offentliggøres.

Begrundelse

Genfremsætter Europa-Parlamentets traditionelle holdning til forbindelserne med agenturer.  

Ændringsforslag 82
Artikel 80, stk. 1

1. Kommissionen foreslår kandidater til 
stillingen som administrerende direktør 
på grundlag af en liste efter opslag af 
stillingen i Den Europæiske Unions 
Tidende og andre hensigtsmæssige steder 

udgår
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i pressen eller på websteder.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 80, stk. 2.

Ændringsforslag 83
Artikel 80, stk. 2

2. Agenturets administrerende direktør 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af merit 
og dokumenterede administrative og 
ledelsesmæssige egenskaber samt relevant 
erfaring inden for kemikaliesikkerhed og 
kemikalielovgivning. Bestyrelsen træffer 
afgørelse med to tredjedeles flertal blandt 
alle de stemmeberettigede medlemmer.

2. Agenturets administrerende direktør 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen 
har foreslået på grundlag af afholdelse af 
en offentlig udvælgelsesprøve, efter at der 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
andre steder i pressen eller på internettet 
har været offentliggjort en indkaldelse af 
nteressetilkendegivelser. Inden 
udnævnelsen indbydes den af bestyrelsen 
indstillede kandidat straks til at afgive en 
redegørelse over for Europa-Parlamentet 
og besvare spørgsmål fra dets 
medlemmer.
Den administrerende direktør udnævnes 
på grundlag af merit og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
egenskaber samt relevant erfaring inden for 
kemikaliesikkerhed og 
kemikalielovgivning. Bestyrelsen træffer 
afgørelse med to tredjedeles flertal blandt 
alle de stemmeberettigede medlemmer.

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige 
den administrerende direktør i henhold til 
samme procedure.

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige 
den administrerende direktør i henhold til 
samme procedure.

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning, som Rådet tidligere har fulgt med 
hensyn til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Lægemiddelagenturet, hvad 
angår proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør.

Ændringsforslag 84
Artikel 81, stk. 1
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1. Hver medlemsstat kan nominere
kandidater til medlemskab af udvalget for 
risikovurdering. Den administrerende 
direktør udarbejder en liste over 
nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer 
fra denne liste, herunder mindst 1 medlem 
fra hver medlemsstat, som har nomineret 
kandidater. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres tekniske og 
videnskabelige ekspertise med hensyn til 
revidering af risikovurderinger for stoffer. 

1. Hver medlemsstat kan foreslå indtil 3 
kandidater til medlemskab af udvalget for 
risikovurdering. Den administrerende 
direktør udarbejder en liste over 
nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets 20 
medlemmer fra denne liste og sikrer i 
denne forbindelse den størst mulige 
geografiske spredning. Medlemmerne 
udpeges for deres rolle og erfaring med 
regulering af kemikalier og/eller for deres 
tekniske og videnskabelige ekspertise med 
hensyn til revidering af risikovurderinger 
for stoffer. 

Begrundelse

Bestyrelsen bør have et vist råderum med hensyn til valget af medlemmer af 
risikovurderingsudvalget og udvalget for samfundsøkonomisk analyse. Det er endvidere 
nødvendigt at fastsætte et loft for medlemstallet i disse udvalg, især i betragtning af 
muligheden for at indvælge fem supplerende medlemmer og anvende rådgivere.

Ændringsforslag 85
Artikel 81, stk. 2

2. Hver medlemsstat kan nominere
kandidater til medlemskab af udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse. Den 
administrerende direktør udarbejder en 
liste over nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer 
fra denne liste, herunder mindst 1 medlem 
fra hver medlemsstat, som har nomineret 
kandidater. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres ekspertise 
med hensyn til samfundsøkonomiske 
analyser.

2. Hver medlemsstat kan foreslå indtil 3
kandidater til medlemskab af udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse. Den 
administrerende direktør udarbejder en 
liste over nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets 20
medlemmer fra denne liste og sikrer i 
denne forbindelse den størst mulige 
geografiske spredning. Medlemmerne 
udpeges for deres rolle og erfaring med 
regulering af kemikalier og/eller for deres 
ekspertise med hensyn til 
samfundsøkonomiske analyser.

Begrundelse

Bestyrelsen bør have et vist råderum med hensyn til valget af medlemmer af 
risikovurderingsudvalget og udvalget for samfundsøkonomisk analyse. Det er endvidere 
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nødvendigt at fastsætte et loft for medlemstallet i disse udvalg, især i betragtning af 
muligheden for at indvælge fem supplerende medlemmer og anvende rådgivere.

Ændringsforslag 86
Artikel 81, stk. 3

3. Medlemsstaterne udpeger hver 1 
medlem til medlemsstatsudvalget.

3. Medlemsstaterne udpeger hver 1 
medlem til medlemsstatsudvalget. 
Formanden for medlemsstatsudvalget er 
en ansat i agenturet og udpeges af den 
administrerende direktør.

Begrundelse

Præciserer proceduren for udnævnelse af formanden for medlemsstatsudvalget.

Ændringsforslag 87
Artikel 81, stk. 5

5. De medlemmer i udvalgene, der er 
udpeget efter at være nomineret af en 
medlemsstat, sikrer, at der foregår en 
passende koordinering mellem agenturets 
opgaver og arbejdet i den kompetente 
myndighed i deres medlemsstat.

5. Medlemmerne af udvalgene sikrer, at 
der foregår en passende koordinering 
mellem agenturets opgaver og arbejdet i 
den kompetente myndighed i deres 
medlemsstat.

Begrundelse

Overflødigt. 

Ændringsforslag 88
Artikel 81, stk. 7

7. Medlemsstaterne må ikke give 
medlemmer af udvalget for 
risikovurdering eller udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse eller deres 
videnskabelige og tekniske rådgivere og 
eksperter instrukser, som er uforenelige 
med disse personers individuelle opgaver 
eller med agenturets opgaver, ansvar og 
uafhængighed.

udgår
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Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets uafhængighed samles af klarhedshensyn i en artikel (se 
ændringsforslaget til artikel 84).

Ændringsforslag 89
Artikel 81, stk. 9, afsnit 2

Denne forretningsorden skal navnlig 
omfatte procedurer for udpegelse og 
supplering af formanden, supplering af 
medlemmer, procedurer for uddelegering 
af visse opgaver til arbejdsgrupper, 
nedsættelse af arbejdsgrupper samt 
etablering af en procedure for 
hastevedtagelse af udtalelser. For så vidt 
angår medlemsstatsudvalget skal 
formanden være en ansat i agenturet.

Denne forretningsorden skal navnlig 
omfatte procedurer for udpegelse og 
supplering af formanden, supplering af 
medlemmer, procedurer for uddelegering 
af visse opgaver til arbejdsgrupper, 
nedsættelse af arbejdsgrupper samt 
etablering af en procedure for 
hastevedtagelse af udtalelser.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 81, stk. 3.

Ændringsforslag 90
Artikel 82, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Forummets medlemmer kan ikke være 
medlemmer af bestyrelsen.

Begrundelse

Præciserer, at det ikke er muligt at besidde to hverv på en gang. 

Ændringsforslag 91
Artikel 82, stk. 3

3. Medlemmerne i forummet støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der 
er til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. Alle de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremmer forummets og 
dets arbejdsgruppers aktiviteter. 

3. Medlemmerne i forummet støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der 
er til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. Alle de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremmer forummets og 
dets arbejdsgruppers aktiviteter.
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Medlemsstaterne må ikke give forummets 
medlemmer eller deres videnskabelige og 
tekniske rådgivere og eksperter 
instruktioner, som er uforenelige med 
disse personers individuelle opgaver eller 
med forummets opgaver og ansvar.

Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets uafhængighed samles af klarhedshensyn i en artikel (jf. 
ændringsforslaget til artikel 84).

Ændringsforslag 92
Artikel 83, stk. 1

1. Når et udvalg i henhold til artikel 73 skal 
afgive en udtalelse eller tage stilling til, om 
et medlemsstat-dossier er i 
overensstemmelse med kravene i bilag 
XIV, udpeger det et af medlemmerne som 
rapportør. Det pågældende udvalg kan 
udpege et andet medlem til medrapportør. I 
begge tilfælde forpligter rapportører og 
medrapportører sig til at handle i 
Fællesskabets interesse, og de skal afgive 
en skriftlig erklæring om, at de forpligter 
sig til at udføre deres pligter, samt en 
skriftlig interesseerklæring. Et medlem af 
et udvalg må ikke udpeges til rapportør for 
en bestemt sag, hvis vedkommende angiver 
interesser, der kan være til ugunst for en 
uafhængig behandling af den pågældende 
sag. Det pågældende udvalg kan på ethvert 
tidspunkt udskifte rapportøren eller 
medrapportøren med et andet af udvalgets 
medlemmer, hvis f.eks. vedkommende ikke 
er i stand til at udføre sine forpligtelser 
inden for de fastsatte tidsfrister, eller hvis 
man konstaterer en interesse, der potentielt 
kan have en skadelig invirkning.

1. Når et udvalg i henhold til artikel 73 skal 
afgive en udtalelse eller tage stilling til, om 
et medlemsstat-dossier er i 
overensstemmelse med kravene i bilag 
XIV, udpeger det et af medlemmerne som 
rapportør. Det pågældende udvalg kan 
udpege et andet medlem til medrapportør. 
Et medlem af et udvalg må ikke udpeges til 
rapportør for en bestemt sag, hvis 
vedkommende angiver interesser, der kan 
være til ugunst for en uafhængig 
behandling af den pågældende sag. Det 
pågældende udvalg kan på ethvert 
tidspunkt udskifte rapportøren eller 
medrapportøren med et andet af udvalgets 
medlemmer, hvis f.eks. vedkommende ikke 
er i stand til at udføre sine forpligtelser 
inden for de fastsatte tidsfrister, eller hvis 
man konstaterer en interesse, der potentielt 
kan have en skadelig invirkning.

Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets uafhængighed samles af klarhedshensyn i en artikel (jf. 
ændringsforslaget til artikel 84).
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Ændringsforslag 93
Artikel 84

Medlemmer af udvalg og bestyrelse -
interesseforhold og kvalifikationer

Uafhængighed

1. Medlemskab af udvalgene og forummet 
vil blive offentliggjort. Enkeltmedlemmer 
kan anmode om, at deres navne ikke 
offentliggøres, hvis de mener, at sådan 
offentliggørelse kan indebære en risiko 
for dem. Den administrerende direktør 
afgør, om en sådan anmodning skal 
efterkommes. Ved offentliggørelsen af de 
enkelte udnævnelser angives hvert enkelt 
medlems faglige kvalifikationer.

1. Medlemskab af udvalgene og forummet 
vil blive offentliggjort. Ved 
offentliggørelsen af de enkelte 
udnævnelser angives hvert enkelt medlems 
faglige kvalifikationer.

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør og medlemmerne 
af udvalgene og forummet afgiver en 
erklæring om, at de forpligter sig til at 
udføre deres pligter samt en erklæring om 
interesseforhold, der kan være til skade for 
deres uafhængighed. Disse erklæringer, der 
skal være skriftlige, afgives hvert år.

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør og medlemmerne 
af udvalgene og forummet samt 
appeludvalget, eksperter og 
videnskabelige og tekniske rådgivere må 
ikke have finansielle eller andre interesser 
i den kemiske industri eller dermed 
tilknyttede industrier, som kan påvirke 
deres upartiskhed. De forpligter sig til at 
handle i offentlighedens tjeneste og 
uafhængigt, og hvert år afgiver de en 
erklæring om deres økonomiske 
interesser. Eventuelle indirekte interesser, 
som kan have tilknytning til den kemiske 
industri, optegnes i et register, der føres af 
agenturet, og som offentligheden efter 
anmodning gives adgang til i agenturets 
lokaler.
I agenturets adfærdskodeks fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af denne 
artikel.

3. På hvert møde skal medlemmerne af 
bestyrelsen, den administrerende direktør, 
medlemmer af udvalgene og forummet 
samt eventuelle eksperter, der deltager i 
mødet, oplyse om ethvert interesseforhold, 
der kan anses for at være skadeligt for 
deres uafhængighed med hensyn til et 

3. På hvert møde skal medlemmerne af 
bestyrelsen, den administrerende direktør, 
medlemmer af udvalgene og forummet 
samt eventuelle eksperter og 
videnskabelige og tekniske rådgivere, der 
deltager i mødet, oplyse om ethvert 
interesseforhold, der kan anses for at være 
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punkt på dagsordenen. Enhver, der oplyser 
om et sådant interesseforhold, deltager 
hverken i behandlingen af de pågældende 
punkter på dagsordenen eller en afstemning 
om disse.

skadeligt for deres uafhængighed med 
hensyn til et punkt på dagsordenen. 
Enhver, der oplyser om et sådant 
interesseforhold, deltager hverken i 
behandlingen af de pågældende punkter på 
dagsordenen eller en afstemning om disse. 
Disse erklæringer gøres tilgængelige for 
offentligheden.

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning, som Rådet tidligere har fulgt i 
forbindelse med Lægemiddelagenturet, med hensyn til agenturets organers uafhængighed.

Ændringsforslag 94
Artikel 85, stk. 3

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

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af en liste over kvalificerede 
kandidater, som Kommissionen har 
foreslået efter offentlig opslag af 
stillingen, efter at der i Den Europæiske 
Unions Tidende og andre steder i pressen 
eller på internettet har været offentliggjort 
en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Medlemmerne 
af appeludvalget vælges på grundlag af 
deres relevante erfaring og ekspertise inden 
for kemisk sikkerhed, naturvidenskab eller 
reguleringsprocedurer og juridiske 
procedurer ud fra en liste af kvalificerede 
kandidater vedtaget af Kommissionen.

Begrundelse

I betragtning af arten af appeludvalgets arbejde er det hensigtsmæssigt at indføre en 
gennemskuelig måde at indgive kandidaturer på.

Ændringsforslag 95
Artikel 86, stk. 2 og 3

2. Medlemmerne af appeludvalget skal 
være uafhængige. Når de træffer 



PR\557575DA.doc 55/66 PE 353.529

DA

afgørelser, må de ikke være bundet af 
instruktioner.
3. Medlemmerne af appeludvalget må ikke 
udføre andre opgaver i agenturet. 
Medlemsfunktionen kan være en 
deltidsfunktion.

2. Medlemmerne af appeludvalget må ikke 
udføre andre opgaver i agenturet.

Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets uafhængighed samles af klarhedshensyn i en artikel. Selv 
om antallet af appeller kan give medlemmerne af appeludvalget mulighed for at udføre andre 
aktiviteter, udfører de deres hverv på fuld tid.

Ændringsforslag 96
Artikel 105

Bestyrelsen udvikler efter aftale med 
Kommissionen hensigtsmæssige kontakter 
mellem agenturet og repræsentanter for 
industrien, forbrugerbeskyttelse, 
arbejdsmiljø og miljøorganisationer. 
Kontakterne kan omfatte observatørers 
deltagelse i visse af agenturets aktiviteter 
på betingelser, der forinden er fastsat af 
bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen.

Bestyrelsen udvikler efter aftale med 
Kommissionen hensigtsmæssige kontakter 
mellem agenturet og repræsentanter for 
industrien, arbejdstagerne, 
forbrugerbeskyttelse, arbejdsmiljø og 
miljø- og dyrevelfærdsorganisationer. 
Kontakterne kan omfatte observatørers 
deltagelse i visse af agenturets aktiviteter 
på betingelser, der forinden er fastsat af 
bestyrelsen efter aftale med 
Kommissionen.

Begrundelse

Dyrevelfærdsorganisationer bør sidestilles med andre berørte parter og anerkendes som 
sådan i denne artikel.

Ændringsforslag 97
Artikel 106

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende 
direktør og efter aftale med Kommissionen 
regler om offentlig adgang til retlige, 
videnskabelige eller tekniske oplysninger 
om kemikaliers sikkerhed, der ikke er 
fortrolige.

For at sikre den størst mulige åbenhed 
vedtager bestyrelsen efter forslag fra den 
administrerende direktør og efter aftale 
med Kommissionen regler og opretter et 
register om offentlig adgang til retlige, 
videnskabelige eller tekniske oplysninger 
om kemikaliers sikkerhed i henhold til 
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forordning (EF) nr. 1049/2001.

Agenturets og dets udvalgs og 
arbejdsgruppers forretningsordener er 
offentligt tilgængelige i agenturets lokaler 
og på internettet.
De indgivne ansøgninger om godkendelse, 
status i sagerne, alle afgørelser i forløbet, 
godkendelser og enhver anden pålagt 
betingelse eller begrænsning 
offentliggøres på internettet på en 
forståelig måde.

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning, som Rådet tidligere i forbindelse 
med Lægemiddelagenturet har fulgt, med hensyn til gennemskuelighed og adgang til 
oplysninger.

Ændringsforslag 98
Artikel 110, stk. 3

3. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
indførsel af forskellige oplysninger for det 
samme stof i fortegnelsen, gør anmeldere 
og registranter deres bedste for at nå til 
enighed om, hvordan stoffet indføres i 
fortegnelsen.

3. Hvis forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
indførsel af forskellige oplysninger for det 
samme stof i fortegnelsen, fastsætter 
agenturet, hvilke oplysninger der skal 
indføres i fortegnelsen.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en procedure, som gør det muligt at finde en løsning i tilfælde 
af uenighed. 

Ændringsforslag 99
Artikel 114, stk. 1, afsnit 1

1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i 
henhold til artikel 108 fastlagte format.

1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i 
henhold til artikel 108 fastlagte format. 
Rapporten redegør for de erfaringer, der 
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er opnået, blandt andet gennem frivillige 
aftaler med industrien og andre berørte 
parter om gennemførelsen af 
forordningen. 

Begrundelse

De berørte parter kan i forlængelse af lovgivningen indgå frivillige aftaler .

Ændringsforslag 100
Artikel 114, stk. 1, afsnit 2

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Den første rapport fremsendes dog fire år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 133.

Ændringsforslag 101
Artikel 114, stk. 2, afsnit 2

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter meddelelsesdatoen i henhold til 
artikel 131, stk. 2.

Den første rapport fremsendes dog senest 
den …*
*Fem år efter ikrafttrædelsen af 
nærværende forordning.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 133.

Ændringsforslag 102
Artikel 114, stk. 3

3. Hvert tiende år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er
omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Hvert tiende år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.

Den første rapport offentliggøres dog 6 år Den første rapport offentliggøres dog 
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efter datoen for meddelelsesdatoen i 
henhold til artikel 131, stk. 2.

senest den …*
*6 år efter ikrafttrædelsen af nærværende 
forordning.

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 133.

Ændringsforslag 103
Artikel 114 a (ny)

Artikel 114a
Oplysninger til offentligheden

For at fremme sikker og bæredygtig 
anvendelse blandt forbrugerne af artikler, 
der indeholder kemiske stoffer, gør 
producenterne oplysninger, der bygger på 
risici, 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 den 
pågældende artikel. 

Begrundelse

Udviklingen af en kommunikationsordning, navnlig i form af mærkning af artikler, der 
indeholder kemiske stoffer, er afgørende for at øge forbrugernes tillid.

Ændringsforslag 104
Artikel 115, stk. 1

1. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
gives der adgang til ikke-fortrolige 

1. I henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 
gives der adgang til ikke-fortrolige 
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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).

oplysninger, som er i agenturets besiddelse, 
og som er indsendt i henhold til denne 
forordning. Agenturet gør sådanne 
oplysninger tilgængelige for 
offentligheden på sit websted og giver på 
anmodning adgang dertil i 
overensstemmelse med artikel 73, stk. 2, 
litra d).

Begrundelse

Det sikres således, at de grundlæggende oplysninger vedrørende risiko stilles til rådighed for 
virksomhederne og offentligheden i tilfælde, hvor der ikke er grund til at kræve fortrolighed.

Ændringsforslag 105
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 
dokumenter, der ikke er optaget i listen i 
artikel 116, stk. 1, for hvilke ansøgeren 
har krævet 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 eller anden berørt 
tredjepart om denne anmodning. 

En sådan erklæring behandles af 
agenturet, som på grundlag af 

Agenturet underretter ansøgeren, 
registranten, den potentielle registrant, 
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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 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.

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.

Begrundelse

De bestemmelser, der er foreslået vedrørende adgang til oplysninger, er ikke i 
overensstemmelse med Århus-konventionen og bør derfor ændres, så de bliver det.

Ændringsforslag 106
Artikel 122

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

Medlemsstaterne opretholder en ordning 
med officiel kontrol og andre aktiviteter, 
der er hensigtsmæssige under hensyntagen 
til forholdene. Kommissionen fastsætter 
retningslinjer for anvendelsen af denne 
artikel.

Begrundelse

Sikrer et minimum af ensartethed i de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne . 

Ændringsforslag 107
Artikel 133, stk. 1

1. Tolv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse foretager Kommissionen en 
revision med henblik på anvendelse af 
forpligtelsen til at foretage en kemisk 
sikkerhedsvurdering og dokumentere den i 
en kemisk sikkerhedsrapport på stoffer, der 
ikke er omfattet af denne forpligtelse, fordi 
de ikke er underlagt kravet om registrering, 

1. Seks år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse foretager Kommissionen en 
revision med henblik på anvendelse af 
forpligtelsen til at foretage en kemisk 
sikkerhedsvurdering og dokumentere den i 
en kemisk sikkerhedsrapport på stoffer, der 
ikke er omfattet af denne forpligtelse, fordi 
de ikke er underlagt kravet om registrering, 
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eller er underlagt dette, men fremstilles i 
mængder på under 1 ton pr. år. På grundlag 
af denne revidering kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 130, stk. 3, udvide 
denne forpligtelse.

eller er underlagt dette, men fremstilles i 
mængder på under 1 ton pr. år. På grundlag 
af denne revidering kan Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 130, stk. 3, udvide 
denne forpligtelse.

Begrundelse

Denne forordning bør revideres i forbindelse med Kommissionens forelæggelse af den første 
statusrapport.

Ændringsforslag 108
Artikel 133, stk. 3 a (nyt)

3a. Den i artikel 114, stk. 3, afsnit 2, 
omhandlede rapport bilægges om 
nødvendigt et lovgivningsforslag om 
revision af de kriterier, der fastsættes i 
artikel 5, 6, 15 og 16 vedrørende 
udvælgelse af stoffer til registrering, med 
henblik på at medtage oplysninger om 
blandt andet risici og 
eksponeringsscenarier.

Begrundelse

Muliggør om fornødent en revision af kriterierne for registrering på grundlag af de 
erfaringer, der i de første år gøres med anvendelse af forordningen. 

Ændringsforslag 109
Artikel 134, stk. 1

Direktiv 76/769/EØF, 91/157/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EØF og 2000/21/EF, 
samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) 
nr. 1488/94 ophæves.

Direktiv 76/769/EØF, 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EØF og 2000/21/EF, 
samt forordning (EØF) nr. 793/93 og (EF) 
nr. 1488/94 ophæves.

Begrundelse

Rettelse af en faktuel fejl: Det er ikke direktiv 91/157/EØF om batterier og akkumulatorer, 
der indeholder farlige stoffer, der skal ophæves, men direktiv 91/155/EF om en særlig 
informationsordning vedrørende farlige præparater.
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Det forslag til forordning, som vi her behandler, skal erstatte den nuværende lovgivning (der 
ikke længere anses for at kunne fremme innovation eller yde tilstrækkelig beskyttelse af 
miljøet og befolkningen) med et nyt system. Systemets fem hovedpunkter er som følger:
• indførelse af en registreringsordning, der gradvist udvides til at omfatte både nye og 

eksisterende kemikalier;
• overdragelse af ansvar for risikovurdering fra statslige styrelser til producenter og 

importører;
• inddragelse af brugere på det næste trin i distributionskæden (downstream-brugere), 

hvor det er nødvendigt og passende, i forbindelse med anmodninger om data og forsøg 
med kemikalier;

• indførelse af en godkendelses- eller begrænsningsprocedure for kemikalier, der giver 
årsag til særlig bekymring;

• større gennemsigtighed og åbenhed i forhold til befolkningen ved at give nemmere 
adgang til oplysninger om kemikalier.

BAGGRUND

Som vi ved, har den proces, der går forud for udarbejdelsen af forordningen, været både lang, 
kompleks og kontroversiel. Der gik to år fra vedtagelsen af Parlamentets udtalelse om 
hvidbogen (i november 2001) til Kommissionens vedtagelse af forslaget (i oktober 2003).

De berørte brancher har i høj grad deltaget i den langvarige proces. Der blev indgivet over 
6000 udtalelser i løbet af den elektroniske høringsprocedure, der blev iværksat for det første 
forslag til forordning. Ved hjælp af kritiske vurderinger og modforslag overtalte brancherne 
Kommissionen til at foretage væsentlige ændringer i den oprindelige tekst.

Mens de principper og formål, der ligger bag reformen (dvs. beskyttelse af sundhed og miljø), 
er uændrede, er der givet større opmærksomhed til aspekter, som vedrører den europæiske 
erhvervssektors konkurrenceevne. Resultatet er en tekst, der vil give væsentlige 
omkostningsbesparelser.

DEBATTEN I PARLAMENTET

I de måneder, der fulgte efter Kommissionens vedtagelse af forslaget, gennemførte 
Parlamentet (især de ni udvalg, der er ansvarlige for at udarbejde betænkning og udtalelser) 
en indledende debat om forslaget til forordning.

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed udarbejdede et arbejdsdokument, 
der indeholdt flertallets og mindretallets synspunkter fremsat af medlemmer i løbet af femte 
valgperiode.
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Efter indledningen af den nuværende sjette valgperiode er debatten om emnet i de udvalg, der 
er involveret i lovgivningen, intensiveret, bl.a. for at kunne nå frem til afslutningen af 
førstebehandlingen af forslaget til forordning i Parlamentet efter sommerferien.

RÅDETS ARBEJDE

Samtidig fortsætter debatten i Rådet i et højt tempo.

Den ad hoc-arbejdsgruppe, der er nedsat under Rådet (konkurrenceevne), arbejder på et 
engelsk-ungarsk forslag med titlen "Et kemikalie – én registrering". Forslaget tager sigte på et 
enkelt registreringssystem, der gør brug af en mere bindende ordning vedrørende deling af 
data, der gøres tilgængelige for hvert enkelt kemikalie.

Arbejdsgruppen har koncentreret sig om de principper, der ligger bag den påbudte deling af 
data (og ikke kun data, der vedrører brug af dyreforsøg), samt om muligheden for at indføre 
en obligatorisk ordning for omkostningsdeling.

Desuden har man drøftet det interessante forslag, som en lille gruppe lande har stillet, om at 
udvide oplysningskravet for kemikalier, der fremstilles og importeres i mængder på 1-10 tons 
pr. år.

EFFEKTUNDERSØGELSER

Et af de mest debatterede og kontroversielle emner i den tid, der er gået siden hvidbogen blev 
vedtaget i 2001, er de anslåede omkostninger for Reach og ordningens potentielle effekt på 
den europæiske kemikalieindustri.

I det seneste måneder er de anslåede omkostninger på 2,8-5,3 mia. EUR, som anført af 
Kommissionen i de effektundersøgelser, der er vedlagt forslaget, blevet tilbagevist gennem en 
overvældende mængde undersøgelser, der giver mareridtsagtige scenarier, hvor 
omkostningerne øges til 180 mia. EUR.

Man finder lignende vurderinger i prognoser, der vedrører fordelene ved at indføre Reach. I 
de undersøgelser, der er udarbejdet af Kommissionen og de berørte parter, vurderes det, at 
fordelene i form af reducerede omkostninger til sundhed beløber sig til mellem 4,8 og 230 
mia. EUR.

RETNINGSLINJER FOR UDKASTET TIL BETÆNKNING

Kommissionen vil gennemføre yderligere effektundersøgelser, der i højere grad fokuserer på 
problemerne ved at drive systemet end på de omkostninger, der er forbundet med at indføre 
det. Indtil resultaterne af disse undersøgelser foreligger, står jeg ved min generelle vurdering 
af Kommissionens forslag, og jeg mener, at den opnåede balance ikke bør forstyrres, men 
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snarere underbygges og forbedres med det særlige formål at gøre ordningen mere effektiv og 
pålidelig.

På baggrund af denne meget generelle vurdering planlægger jeg at fremlægge et nyt udkast til 
betænkning, der overordnet set ikke adskiller sig fra sin forgænger, og hvor der fokuseres 
kraftigt på bestemte emner.

Mit primære formål er stadig at etablere og indføre en brugbar ordning til registrering, 
godkendelse og vurdering af kemikalier (naturligvis uden at udelukke muligheden for 
efterfølgende at tilpasse og forbedre den nævnte ordning).

Som ordfører vil jeg derfor koncentrere mig om de aspekter, der vil have den største virkning 
på Reach's drift og effektivitet, selv om jeg naturligvis ikke vil forsømme at omtale de emner, 
der er tæt forbundet med miljøet og beskyttelse af folkesundheden.

Derfor vil jeg bede om at få bidrag fra og tage behørigt hensyn til sådanne bidrag fra andre 
udvalg, der har med de dele af forordningen at gøre, som hører under deres ansvarsområde.

Hovedpunkterne i udkastet til betænkning er følgende:

1. Registrering

Registrering af kemikalier er utvivlsomt det mest kontroversielle aspekt ved den ordning, som 
den nye forordning omhandler. Som vi alle ved, skal kemikalier, der fremstilles eller 
importeres i mængder over et ton pr. år, registreres.

Tonnage anses enstemmigt for at være ordningens rygrad, og Kommissionen har vedtaget at 
benytte tonnage som parameter for kemikaliers gradvise medtagelse i Reach. I de forskellige 
diskussioner har mange interessenter påpeget, at et sådant kriterium ikke er den mest 
velegnede måde at identificere ægte risici (enten i forhold til egentlig fare eller i forhold til 
eksponering), og flere parter har stillet forslag om at erstatte dette kriterium med – eller 
indarbejde det i – et andet, kvalitativt kriterium som f.eks. egentlig fare, brug og eksponering.

Jeg anser en sådan fremgangsmåde for at være i konflikt med den filosofi, der ligger bag 
Kommissionens forslag, nemlig kravet til industrien om at indhente tilstrækkelige oplysninger 
om kemikalier og at bruge disse oplysninger til at sørge for, at kemikalierne er sikre.

I registreringsfasen er det primære mål at sørge for, at ordningen kommer til at omfatte alle 
nye og eksisterende kemikalier – et enormt og kontroversielt antal stoffer (30.000, 70.000 
eller 100.000?), hvis effekter og risici er ukendte – på grundlag af et kriterium (fremstillet 
eller importeret mængde), hvilket efter min mening er det eneste kriterium, der vil kunne give 
en tilstrækkelig grad af retssikkerhed.

Dette er det vigtigste grundlag for at igangsætte ordningens øvrige faser, dvs. vurdering, 
godkendelse og begrænsning. Som vi vil se senere, vil mængdekriteriet i overgangen til 
vurderingsfasen blive underordnet faktorerne vedrørende iboende fare og eksponering.
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Jeg er derfor principielt enig i ordlyden i artikel 5 i Kommissionens forslag, der – med en 
overgangsordning – giver mulighed for forskudt registrering, som i sidste ende vil dække ca. 
99 % af alle kemikalier. Resultatet bliver en ordning, der bliver indført over en periode på 11 
år.

Det betyder - i det mest optimistiske scenario, der forudsætter endelig vedtagelse af forslaget i 
2006 - at ordningen er endeligt indført i 2017. I praksis skal kemikalier, der fremstilles eller 
importeres i mængder på over et ton pr. år (dvs. kemikalier, der primært er interessante for 
små og mellemstore virksomheder) og kemikalier, der er anført i artiklerne, først registreres 
pr. den dato.

Af disse årsager foreslår jeg ikke ændringsforslag, der vil ændre den ordning, der er udtænkt 
af Kommissionen.

Det betyder ikke, at forordningsteksten skal opfattes som værende hugget i sten.

Personligt finder jeg det engelsk-ungarske forslag "Et kemikalie – én registrering" interessant. 
Når der først er nået til en juridisk afklaring af definitionen på "konsortium" - en enhed, som 
antager temmeligt forskellige former fra land til land - vil Parlamentet kunne følge Rådet i 
denne henseende. Og dette vil kunne give store fordele, især for SMV, med hensyn til 
omkostninger, forenkling og begrænsning af dyreforsøg.

Jeg mener også, at man seriøst bør overveje det forslag, der er stillet af visse regeringer om at 
øge oplysningskravene for kemikalier, der fremstilles eller importeres i mindre mængder.

Desuden er der en anden vigtig mulighed. I mit tidligere udkast til betænkning foreslog jeg, at 
proceduren for revision af forordningen skulle fremrykkes. Jeg fastholder og er endda 
tilbøjelig til eventuelt at forstærke denne holdning i de senere faser af behandlingen. På denne 
måde vil man kunne bane vejen for en mulig ændring i prioriteringskriterierne, mens arbejdet 
skrider frem, i lyset af de erfaringer, som er gjort af alle, der har været involveret i ordningen, 
især agenturet.

Hvis en revision af forordningen skal fremskyndes, skal timingen for et sådant skridt nøje 
gennemtænkes set i lyset af en mere generel kontrol af tidsplanen som foreslået af 
Kommissionen.

Til slut vil jeg nævne, at registrering af de kemikalier, der er nævnt i artiklerne, vil kræve 
særlig opmærksomhed, da en sådan registrering har mange følger for den internationale 
handel.

Jeg venter at få mange indlæg om dette emne fra de udvalg, der er ansvarlige for dette 
område.

For mit eget vedkommende har jeg udviklet og konkretiseret tanken om at indføre et 
europæisk salgsmærke for "kemisk sikkerhed".
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2. Evaluering og agenturets rolle

Som allerede nævnt indføres der i artikel 43a i Kommissionens forslag en prioriteret liste for 
vurderingsfasen, som ikke bygger på tonnage alene, men også på risiciene ved kemikalierne1.

Kommissionens forslag indeholder to typer vurderinger: vurdering af dokumenter (som er 
medlemslandenes ansvar) og vurdering af kemikalier.

De største problemer findes i forholdet mellem det europæiske agentur og de relevante 
myndigheder i medlemslandene. Der har været udtrykt kritik fra flere sider angående 
kompleksiteten ved de foreslåede procedurer. Der er risiko for, at omfattende decentralisering 
af beslutningstagningen vil føre til procedureforskelle fra ét land til et andet og dermed til en 
skævvridning af det indre marked.

I henhold til artikel 43a i Kommissionens forslag skal agenturet fastlægge kriterierne for 
prioriteringen af kemikalier til yderligere vurdering. Medlemslandene skal bruge disse 
kriterier til at udarbejde deres videre planer.

I den forbindelse genfremsætter jeg de ændringsforslag, der er indeholdt i mit tidligere udkast 
til betænkning, i henhold til hvilke agenturet får til opgave at udarbejde en prioriteret liste 
over kemikalier til vurdering. Medlemslandene skal derefter medtage disse kemikalier i deres 
videre planer.

Ligeledes genfremsætter jeg de ændringsforslag, der har til formål at styrke agenturets 
centrale rolle ved nærmere at definere dets institutionelle grundlag. Til det formål har jeg 
brugt Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering som referencemodel.

3. Godkendelse og substitution

Der er behov for kort at nævne emnet substitution. Dette er et meget ømtåleligt emne, både fra 
et miljø- og sundhedsmæssigt synspunkt og ud fra ønsket om at fremme innovation og 
fremhjælpe mere miljøvenlige stoffer og teknologier på mellemlang og lang sigt. Dette er et 
af de vigtigste af forordningens eksplicitte formål.

I mit tidligere betænkningsudkast styrkede jeg derfor substitutionsprincippet ved at etablere 
en tættere forbindelse mellem godkendelse (samt fornyelse eller revision heraf) og 
substitution af særdeles problematiske stoffer (CMR kat. 1 og 2, PBT, vPvB osv.).

Min mening om emnet er fortsat som følger: Den foreslåede rækkefølge skal ændres gennem 
en reduktion i omfanget af den konceptuelt og juridisk ret problematiske klausul om 
"tilstrækkelig kontrol" som det første kriterium for at give godkendelse og gennem 
etableringen af en tættere og mere enkel forbindelse mellem godkendelse (og fornyelse eller 

  
1 For at benytte artiklens ordlyd: "Kriteriet for vurdering omfatter data vedrørende farer, eksponeringsdata og 
tonnagegrupper".
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revision heraf) og substitutionsprincippet.

I praksis vil dette betyde, at:

- der gives godkendelse, hvis det påvises, at der ikke findes passende alternative stoffer 
og teknologier, og hvis de sociale og økonomiske fordele vejer tungere end sundheds-
og miljørisici, og (først i anden række) hvis stoffet er underkastet tilstrækkelig kontrol;

- ansøgninger skal understøttes af dokumentation, herunder en gyldig 
samfundsøkonomisk analyse og en analyse af alternativerne;

- godkendelsen skal tydeligt og på bindende vis angive, hvilke betingelser og vilkår den 
er underlagt, dens gyldighedsperiode og revisionsdato samt kontrolordninger.


