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forordning (EF) {om persistente organiske miljøgifte}

Forslag til forordning (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) –
ændringsretsakt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Guido Sacconi og Chris Davies

Ændringsforslag 594
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 
mere sikre alternative stoffer eller 
teknologier, hvor dette er muligt. I de 
tilfælde, hvor der ikke findes sådanne 
alternativer, og hvor fordelene for 
samfundet opvejer de risici, der er 
forbundet med anvendelsen af sådanne 
stoffer, er formålet med dette afsnit at sikre,
at anvendelsen af meget problematiske 
stoffer styres ordentligt, og at der tilskyndes 
til anvendelse af alternativer.
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Or. en

Begrundelse

Revideret formulering af ændringsforslag 50 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 595
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 risici 
i forbindelse med meget problematiske 
stoffer styres ordentligt. Hvor det er muligt, 
erstattes disse stoffer af egnede alternative 
stoffer eller teknologier. Afsnittet er baseret 
på princippet om, at det er op til 
producenter, importører og downstream-
brugere at sikre, at de stoffer, de 
fremstiller, markedsfører, importerer eller 
anvender, ikke skader menneskers sundhed 
eller miljøet.  Afsnittets bestemmelser 
understøttes af forsigtighedsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Fremhævelsen af det indre marked skal slettes. Reach indeholder allerede en bestemmelse om 
fri bevægelighed (artikel 125) og er baseret på traktatens retsgrundlag for det indre marked. 
Dette afsnit handler om at tillade, at kemikalier, der har en kendt skadelig virkning, alligevel 
anvendes. Forsigtighedsprincippet nævnes i de generelle bestemmelser i Reach, men det er 
særligt vigtigt at medtage dette princip i bestemmelserne om godkendelse.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 596
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 

Formålet med dette afsnit er at sikre, at 
meget problematiske stoffer erstattes af 
egnede alternative stoffer eller teknologier, 
hvor dette er muligt, eller at der udvikles 
sådanne alternativer. 
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erstattes af egnede alternative stoffer eller 
teknologier.

Or. en

Begrundelse

Målet med godkendelseskravet er at sikre, at menneskers sundhed og miljøet beskyttes, ikke 
at det indre marked fungerer, hvilket er et mål, der ligger til grund for al EU-lovgivning, 
men ikke vedrører en særlig bestemmelse i Reach.
Godkendelse giver kun en høj grad af beskyttelse, hvis målet er at erstatte meget 
problematiske stoffer med egnede alternativer. Ved at bevare begrebet om "ordentlig styring" 
støttes den fortsatte anvendelse og frigivelse af farlige stoffer, uanset deres 
samfundsøkonomiske nødvendighed og tilgængeligheden af mere sikre alternativer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 597
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 for det første at 
sikre, at meget problematiske stoffer 
erstattes af mere sikre alternative stoffer 
eller teknologier, hvor sådanne findes. I de 
tilfælde, hvor der ikke findes sådanne 
alternativer, men hvor fordelene for 
samfundet opvejer de risici, der er 
forbundet med anvendelsen af sådanne 
stoffer, er formålet med dette afsnit for det 
andet at sikre, at anvendelsen af meget 
problematiske stoffer styres ordentligt, og 
for det tredje at der udvikles alternativer.

Or. en

Begrundelse

Forebyggelse er bedre end helbredelse. Substitution bør prioriteres over "ordentlig styring" i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning om arbejdstageres sikkerhed, biocider og 
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.  At prioritere "ordentlig styring" betyder, 
at meget problematiske stoffer fortsat kan anvendes og frigives, selv om deres 
samfundsøkonomiske fordele er begrænsede, eller der findes mere sikre alternativer. 
Substitution bør prioriteres først, derefter styring, hvor substitution ikke er muligt, og hvor 
stoffet har betydelige samfundsøkonomiske fordele.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 598
Artikel 52, litra a) (nyt)

52a. I slutningen af processen, efter 
agenturets vurdering, bør substitution 
overvejes.

Or. en

Begrundelse

Dette præciserer, at substitution ligger i slutningen af processen og ikke i starten. Nye stoffer 
bør opfylde samme krav som de stoffer, der erstattes.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 599
Artikel 53, stk. 1, indledning

1. En producent, importør eller downstream-
bruger må ikke markedsføre et stof til en 
anvendelse eller anvende det selv, hvis det 
pågældende stof er optaget i bilag XIII, 
medmindre:

1. En producent, importør eller downstream-
bruger må ikke markedsføre eller eksportere 
et stof til en anvendelse eller anvende det 
selv, hvis det pågældende stof er optaget i 
bilag XIII, medmindre:

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser bør også finde anvendelse i tilfælde, hvor en virksomhed i EU fremstiller 
et stof, men ikke markedsfører det i EU og i stedet eksporterer det direkte.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer og Dorette Corbey

Ændringsforslag 600
Artikel 53, stk. 1, litra b)

(b) stoffets anvendelse/anvendelser alene, i 
et præparat eller inkorporeret i en artikel, 
som stoffet markedsføres til eller som han 

udgår
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selv anvender stoffet til, er blevet undtaget 
fra godkendelseskravene i bilag XIII i 
henhold til artikel 55, stk. 2 eller

Or. en

Begrundelse

Generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren bør ikke tillades, eftersom det betyder, at 
der tildeles en godkendelse uden en specifik vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte 
stoffers anvendelse eller tilgængeligheden af mulige alternativer. Dette fjerner tre vigtige 
elementer, som skulle indføres med godkendelsen: substitution, når der findes alternativer, 
berettigelse af fortsat anvendelse og gennemsigtighed i beslutningsprocessen (Carl Schlyter 
m.fl.).

Dette sikrer overensstemmelse (artikel 55, stk. 2 og 4, litra b), og stk. 1, litra e), udgår) for at 
undgå undtagelse af særlige anvendelser og sikrer, at godkendelsesproceduren udgør den 
overordnede ramme for alle meget problematiske kemikalier, der opfylder kriterierne for 
godkendelse (Dorette Corbey).

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

Ændringsforslag 601
Artikel 53, stk. 2, litra a) (nyt)

2. Import og markedsføring af en artikel. 
der indeholder et stof, der er optaget i bilag 
XIII, betragtes som anvendelse af det 
pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Artikler skal omfattes af disse krav om godkendelse, ikke kun selve stofferne. Importører af 
artikler skal have de samme forpligtelser, ikke færre krav, fordi stofferne indgår i en artikel. 
At undlade at afhjælpe noget sådant ville være en alvorlig trussel mod beskyttelsen af 
menneskers sundhed og miljøet og mod konkurrenceevnen i særlige industrisektorer (Jonas 
Sjöstedt).

Reach-forslaget indeholder ikke detaljerede bestemmelser for importerede artikler, der 
indeholder meget problematiske stoffer, som kræver godkendelse. Importører af artikler skal 
have de samme forpligtelser som andre EU-producenter til effektivt at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet. At undlade at afhjælpe noget sådant ville være en alvorlig trussel mod 
beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet og mod konkurrenceevnen i særlige 
industrisektorer (Carl Schlyter m.fl.).



(Ekstern oversættelse)

PE 357.823v01-00 6/90 AM\565935DA.doc

DA

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Bogusław Sonik, Renate Sommer og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 602
Artikel 53, stk. 4

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
de anvendes i mængder på højst 1 ton pr. 
år.

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling.

Or. en

Begrundelse

Stoffer til videnskabelig forskning og udvikling bør undtages, eftersom Reach kun bør finde 
anvendelse på stoffer, der fremstilles og markedsføres på fællesskabsmarkedet.  Stoffer til 
produkt- og procesorienteret forskning og udvikling bør ikke begrænses til 1 ton. Dette ville 
lægge en dæmper på innovationen.

Videnskabelig forskning og udvikling bør undtages, eftersom Reach kun bør finde anvendelse 
på stoffer, der fremstilles og markedsføres på fællesskabsmarkedet.  Stoffer, der anvendes til 
produkt- og procesorienteret forskning og udvikling, bør ikke begrænses til en mængde på 1 
ton for ikke at kollidere med de mængder, der er nødvendige til forsøg og udvikling (Anne 
Laperrouze).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 603
Artikel 53, stk. 4

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
de anvendes i mængder på højst 1 ton pr. 
år.

4. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
anvendelsen af stoffer til videnskabelig 
forskning og udvikling eller til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
de anvendes i de mængder, der er 
nødvendige til produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling.

Or. de
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Begrundelse

Der skal ikke være nogen begrænsning på 1 ton for stoffer, der anvendes til produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling. Dette ville lægge en dæmper på innovationen.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 604
Artikel 53, stk. 5, indledning

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

Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
følgende anvendelser af stoffer, forudsat at 
foranstaltningerne deri giver mindst samme 
niveau af beskyttelse som 
foranstaltningerne i afsnit VII: 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag omhandler de forskellige niveauer af reguleringer, der dækker 
undtagelserne i artikel 53, stk. 5, og fastlægger godkendelsesproceduren som en fælles 
standard.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze og Dagmar 

Roth-Behrendt

Ændringsforslag 605
Artikel 53, stk. 5, litra a)

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag, litra a) til f): Disse stoffer bør undtages fra hele Reachs 
anvendelsesområde, jf. artikel 2.

Skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 2, 4 og 8.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 606
Artikel 53, stk. 5, litra a)

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

(a) anvendelser som aktive 
plantebeskyttelsesmidler, som falder ind 
under direktiv 91/414/EØF

Or. en

Begrundelse

En stram godkendelsesprocedure er en vigtig del af Reach. Først da vil virksomhederne blive 
ansporet til innovation og til at finde alternativer til anvendelsen af meget problematiske 
kemikalier. Denne fortegnelse over undtagelser er ikke acceptabel. Hvis der er væsentlige 
grunde til at tillade anvndelse af et stof, kan der tildeles en godkendelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze og Dagmar 

Roth-Behrendt

Ændringsforslag 607
Artikel 53, stk. 5, litra b)

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag, litra a) til f): Disse stoffer bør undtages fra hele Reachs 
anvendelsesområde, jf. artikel 2.

Skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 2, 4 og 8.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 608
Artikel 53, stk. 5, litra b)
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(b) anvendelser i biocidholdige produkter, 
som falder ind under direktiv 98/8/EF

(b) anvendelser som aktive biocidholdige 
produkter, som falder ind under direktiv 
98/8/EF

Or. en

Begrundelse

En stram godkendelsesprocedure er en vigtig del af Reach. Først da vil virksomhederne blive 
ansporet til innovation og til at finde alternativer til anvendelsen af meget problematiske 
kemikalier. Denne fortegnelse over undtagelser er ikke acceptabel. Hvis der er væsentlige 
grunde til at tillade anvndelse af et stof, kan der tildeles en godkendelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze og Dagmar 

Roth-Behrendt

Ændringsforslag 609
Artikel 53, stk. 5, litra c)

(c) anvendelser som human- og 
veterinærmedicinske lægemidler, som 
falder ind under forordning (EØF) nr. 
2309/93 og direktiv 2001/82/EF og 
2001/83/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag, litra a) til f):  Disse stoffer bør undtages fra hele Reachs 
anvendelsesområde, jf. artikel 2.

Skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 2, 4 og 8.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Jonas Sjöstedt, Anne 

Laperrouze og Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 610
Artikel 53, stk. 5, litra d)

(d) anvendelser som tilsætningsstoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 

udgår
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direktiv 89/107/EØF

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze og Dagmar 

Roth-Behrendt

Ændringsforslag 611
Artikel 53, stk. 5, litra e)

(e) anvendelser som tilsætningsstoffer til 
foderstoffer, som falder ind under direktiv 
70/524/EØF

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Anne Laperrouze og Dagmar 

Roth-Behrendt

Ændringsforslag 612
Artikel 53, stk. 5, litra f)

(f) anvendelser som aromastoffer i 
levnedsmidler, som falder ind under 
afgørelse 1999/217/EF 

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Frédérique 
Ries og Chris Davies 

Ændringsforslag 613
Artikel 53, stk. 5, litra g)

(g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt

udgår

Or. en

Begrundelse

En stram godkendelsesprocedure er en vigtig del af Reach. Først da vil virksomhederne blive 
ansporet til innovation og til at finde alternativer til anvendelsen af meget problematiske 
kemikalier. Denne fortegnelse over undtagelser er ikke acceptabel. Hvis der er væsentlige 
grunde til at tillade anvendelsen af et stof, kan der tildeles en godkendelse (Jonas Sjöstedt).

Mellemprodukter, der opfylder kriterierne for meget problematiske stoffer, kan forvolde 
betydelig skade og bør derfor ikke udelukkes fra godkendelseskravet (Carl Schlyter m.fl.)

Det er vigtigt at se på en bred vifte at anvendelser for de pågældende kemikalier, specielt når 
det drejer sig om de dele af lovgivningen, som ikke ser på stoffernes miljøvirkninger, men 
også når det drejer sig om andre mulige kilder til frigivelse og eksponering. Eksempelvis bør 
den sætning, der forhindrer et isoleret mellemprodukt i at blive godkendt, slettes, eftersom 
emissioner under transport på eller uden for stedet kan være meget væsentlige (artikel 53, stk. 
5, litra g)) (Frédérique Ries m.fl.).

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 614
Artikel 53, stk. 5, litra g)

(g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt

(g) anvendelser som et på stedet isoleret 
mellemprodukt eller som et transporteret 
isoleret mellemprodukt, også i 
fremstillede/importerede mængder over 
1.000 ton pr. år

Or. it
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Begrundelse

Præciserer, at det også gælder for transporterede, isolerede mellemprodukter i mængder over 
1.000 ton pr. år.  Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til 
artiklerne under afsnit VII: Godkendelse. 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 615
Artikel 53, stk. 5, litra h)

(h) anvendelse som motorbrændstof 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/70/EF1

udgår

Or. en

Begrundelse

En stram godkendelsesprocedure er en vigtig del af Reach. Først da vil virksomhederne blive 
ansporet til innovation og til at finde alternativer til anvendelsen af meget problematiske 
kemikalier. Denne fortegnelse over undtagelser er ikke acceptabel. Hvis der er væsentlige 
grunde til at tillade anvendelsen af et stof, kan der tildeles en godkendelse (Jonas Sjöstedt).

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt og Werner Langen

Ændringsforslag 616
Artikel 53, stk. 5, litra i)

(i) anvendelser som brændstof i mobile 
eller faste forbrændingsanlæg til 
mineralske olieprodukter og anvendelse 
som brændstoffer i lukkede systemer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, 
Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen og Anne 
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Laperrouze

Ændringsforslag 617
Artikel 53, stk. 5, litra i a) (nyt)

(ia) Stoffer, der ikke er underlagt 
registrering.

Or. en

Begrundelse

Nyt litra i a): Godkendelsesproceduren bør begrænses til kun at omfatte registrerede stoffer. 
Undtagelser, der gælder for registrering, bør således også gælde for godkendelse.

Godkendelsesproceduren bør begrænses til kun at omfatte registrerede stoffer. Stoffer, der 
undtages fra registrering, bør således også undtages fra godkendelseskravet.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 618
Artikel 53, stk. 5, litra i a) (nyt)

(ia) Anvendelse af mineraler, malm, 
koncentrater, legeringer under transport til 
eller behandling på anlæg, der reguleres af 
direktiv 96/61/EF, og som 
fællesskabslovgivningen om beskyttelse af 
arbejdstageres og offentlighedens sundhed 
også finder anvendelse på, dog ikke stoffer, 
der er underlagt særlige kemiske 
reguleringer.  

Or. en

Begrundelse

Malm, koncentrater og legeringer, der ikke udgør nogen risiko for offentlighedens sundhed 
eller miljøet, bør undtages fra registrerings- og godkendelseskravet. Da de forekommer 
naturligt, vil hverken registrering eller godkendelse have konsekvenser for tilstedeværelsen 
eller niveauet af problematiske stoffer i mineraler. Det letter ikke den administrative byrde 
blot at fritage dem for registreringskravet, eftersom en undtagelse i forhold til det nuværende 
udkast ikke automatisk resulterer i en undtagelse fra godkendelseskravet. 
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Ændringsforslag af John Bowis og Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 619
Artikel 53, stk. 5, litra i a) (nyt)

(ia) anvendelse af metal, herunder som 
legering, i fast form, der er i 
overensstemmelse med undtagelsen fra 
etikettering i henhold til direktiv 
67/548/EØF, bilag VI, nr. 8.3 og nr. 9.3.

Or. en

Begrundelse

De fleste metaller og legeringer i "fast form" udgør på grund af deres art i modsætning til 
f.eks. pulverformen en begrænset risiko. De bør derfor være berettigede til vurdering i en 
forenklet procedure, medmindre der er indikationer for en mulig risiko, der berettiger til en 
mere detaljeret vurdering. Det meget store antal anvendelser af metal, særligt i form af 
legeringer (omkring 30.000) kunne i mangel af et forenklet system oversvømme 
godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 620
Artikel 53, stk. 5, litra i a) (nyt)

(ia) anvendelser i batterier, som falder ind 
under direktiv 91/157/EF

Or. de

Begrundelse

Anvendelse af stoffer i batterier er allerede reguleret i afsnit VIII og direktiv 91/157/EF og 
bør derfor undtages fra godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta 
Myller

Ændringsforslag 621
Artikel 53, stk. 5, afsnit 1 a (nyt)
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I det omfang disse foranstaltninger udgør 
mindst lige så streng en styring som fastlagt 
i afsnit VII.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at se på en bred vifte at anvendelser for de pågældende kemikalier, specielt når 
det drejer sig om de dele af lovgivningen, som ikke ser på stoffernes miljøvirkninger, men 
også når det drejer sig om andre mulige kilder til frigivelse og eksponering.  Eksempelvis bør 
den sætning, der forhindrer et isoleret mellemprodukt i at blive godkendt, slettes, eftersom 
emissioner under transport på eller uden for stedet kan være meget væsentlige (artikel 53, stk. 
5, litra g)).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 622
Artikel 53, stk. 5, litra a) (nyt)

5a. En producent, importør eller 
downstream-bruger kan udpege en 
tredjepart, som skal overholde 
forpligtelserne i medfør af dette afsnit for 
producenten, importøren eller downstream-
brugeren.

Or. nl

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres det, at det er muligt at bruge en tredjepart.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 623
Artikel 53, stk. 5, litra b) (nyt)

5b. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på 
mineraler, malm, koncentrater og 
legeringer, hvis disse stoffer transporteres 
til eller fremstilles på anlæg, der er 
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underlagt direktiv 96/61/EF.

Or. nl

Begrundelse

Mineraler, malm, koncentrater og legeringer bør undtages fra kravet om godkendelse.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 624
Artikel 53, stk. 6

6. 6. For stoffer, der kræver godkendelse 
udelukkende fordi de opfylder kriterierne i 
artikel 54, litra a), b) og c), eller fordi de er 
identificerede i overensstemmelse med 
artikel 54, litra f), udelukkende på grund af 
fare for menneskers sundhed, finder denne 
artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:

udgår

(a) anvendelser i kosmetiske midler, som 
falder ind under direktiv 76/768/EØF

(b) anvendelser i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler, som 
falder ind under direktiv 89/109/EØF.

Or. en

Begrundelse

Generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren bør ikke tillades, eftersom det betyder, at 
der tildeles en godkendelse uden en specifik vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte 
stoffers anvendelse eller tilgængeligheden af mulige alternativer.  Dette fjerner to vigtige 
elementer, som skulle indføres med godkendelsen: berettigelse af fortsat anvendelse og 
gennemsigtighed i beslutningsprocessen.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 625
Artikel 53, stk. 6, indledning

6. For stoffer, der kræver godkendelse 
udelukkende fordi de opfylder kriterierne i 
artikel 54, litra a), b) og c), eller fordi de er 
identificerede i overensstemmelse med 
artikel 54, litra f), udelukkende på grund af 
fare for menneskers sundhed, finder denne 
artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:

6. For stoffer, der kræver godkendelse 
udelukkende fordi de opfylder kriterierne i 
artikel 54, litra a), b) og c), udelukkende på 
grund af fare for menneskers sundhed, finder 
denne artikels stk. 1 og 2 ikke anvendelse på 
følgende anvendelser:

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber.  Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Endvidere er stofferne i 
litra b) allerede blevet undtaget i ændringsforslaget til artikel 2. Endvidere bør de stoffer, der 
allerede er reguleret af de enkelte og behørigt integrerede, vertikale reguleringer, udelukkes 
fra Reach-direktivets anvendelsesområde. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato og Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 626
Artikel 53, stk. 6, litra b)

(b) anvendelser i materialer bestemt til at 
komme i berøring med levnedsmidler, som 
falder ind under direktiv 89/109/EØF. 

udgår

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber.  Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Endvidere er stofferne i 
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litra b) allerede blevet undtaget i ændringsforslaget til artikel 2. Endvidere bør de stoffer, der 
allerede er reguleret af de enkelte og behørigt integrerede, vertikale reguleringer, udelukkes 
fra Reach-direktivets anvendelsesområde. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse. (Marcello Vernola m.fl.)

Konsekvens af de foreslåede ændringer til artikel 2 (Dagmar Roth-Behrendt)

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

Ændringsforslag 627
Artikel 53, stk. 7, indledning

Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer, når de er til stede i præparater:

Stk. 1 og 2 gælder ikke for anvendelse af 
stoffer, når de er til stede i præparater eller 
artikler:

Or. en

Begrundelse

Der bør også medtages grænser for koncentrationen af stoffer i artikler.  Forslagets 
forskelsbehandling af stoffer i artikler er ikke berettiget af toksikologiske og 
økotoksikologiske kriterier. Endvidere kræver eksponering for stoffer i artikler i modsætning 
til stoffer i præparater, at der anvendes et udtræksmiddel, hvilket begrænser eksponeringen 
yderligere.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 628
Artikel 53, stk. 7, litra a)

(a) under en koncentrationsgrænse på 0,1% 
for så vidt angår stoffer omhandlet i artikel 
54, litra d), e) og f)

(a) under en koncentrationsgrænse på 0,1% 
for så vidt angår stoffer omhandlet i artikel 
54, litra d) og e)

Or. it

Begrundelse

Kriterier, der supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund 
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af videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Dette ændringsforslag 
skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 

Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Werner Langen og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 629
Artikel 53, stk. 7, litra a) (nyt)

7a. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvor et 
stof anvendes selvstændigt, i et præparat 
eller i en artikel, der opfylder betingelserne 
og begrænsningerne i bilag XVI eller bilag 
XVII.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at de beslutninger, der allerede er truffet af EU's 
Ministerråd og Europa-Parlamentet på baggrund af direktiv 76/769/EØF, eller som træffes i 
fremtiden af Kommissionen i henhold til den i artikel 130 beskrevne procedure – Komitologi –
ikke bør være genstand for flere drøftelser. Det bør ikke være op til Kommissionen at beslutte, 
om og i hvilket omfang allerede regulerede stoffer og anvendelser skal undtages. Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit 
VII: Godkendelse (Marcello Vernola m.fl. og Alessandro Foglietta m.fl.).

Det fremgår klart af den foreslåede nye artikel 53, stk. 8, at beslutninger, der allerede er 
truffet af Rådet og Parlamentet i henhold til direktiv 76/769/EØF, eller som Kommissionen 
træffer i fremtiden i overensstemmelse med den i artikel 130 specificerede procedure 
(komitologi), ikke bør drøftes igen. Det bør ikke være op til Kommissionen at træffe 
beslutning om, hvorvidt og i givet fald i hvilken udstrækning stoffer og anvendelser, der 
allerede er reguleret af lovgivningen, bør undtages fra disse bestemmelser (Werner Langen).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 630
Artikel 53, litra a) (nyt)

Artikel 53a
Bilag XIIIa er en fortegnelse over stoffer, 
der vides at opfylde kriterierne i artikel 54, 
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indtil godkendelsesproceduren er afsluttet. 
Når godkendelsesproceduren er indledt, 
optages stofferne i bilag XIIIb i henhold til 
proceduren i artikel 55, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

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

Når agenturet derefter har prioriteret stofferne, flyttes de til bilag XIIIb, hvor 
solnedgangsdatoen og tidsfristen for ansøgninger om godkendelse fastsættes.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 631
Artikel 53, litra a) (nyt)

Artikel 53 a
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 
omhandlet i artikel 55, stk. 1. Disse 
fortegnelser stilles til rådighed for 
offentligheden på agenturets websted.

Or. it

Begrundelse

Supplerer ændringsforslag 51 i udkastet til betænkning. Ved at stille disse fortegnelser til 
rådighed for offentligheden bliver godkendelsesproceduren mere gennemsigtig, ligesom 
forhandlerne får mulighed for at forvalte deres lager mere effektivt. Det forhindrer ligeledes, 
at forbudte kemiske produkter bliver på markedet.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer 

Ændringsforslag 632
Artikel 54, indledning

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

Uden at dette berører eksisterende eller 
fremtidige begrænsninger, optages 
følgende stoffer i bilag XIIIa i henhold til 
den procedure, der er fastlagt i artikel 56:

Or. en

Begrundelse

Skal til dels ses sammen med ændringsforslagene til artikel 53, litra a) (nyt).

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

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 633
Artikel 54, indledning

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:

Or. it

Begrundelse

Erstatter den tilsvarende del af ordførerens ændringsforslag 52.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Liam Aylward og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 634
Artikel 54, litra a)

(a) stoffer der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 

(a) stoffer der er klassificeret som 
kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i 
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kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

henhold til direktiv 67/548/EØF

Or. en

Begrundelse

For at øge sikkerheden i planlægningen bør godkendelsen omfatte stoffer, der har 
gennemgået en klassificering eller som minimum en fornuftig videnskabelig vurdering 
(Holger Krahmer).

Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om klassificeringen af 
stoffet (på baggrund af en afgørelse om harmoniseret klassificering, der placerer det i CMR-
kategori 1 eller 2). Ellers er de beslutninger, der træffes af medlemsstaternes udvalg med 
ansvar for klassificering af stoffer i CMR-kategori 1 eller 2, ugyldige. Der skal være retlig 
sikkerhed, navnlig hvad angår verdenshandelen. Dette ændringsforslag skal ses sammen med 
de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse (Alessandro Foglietta 
m.fl. og Marcello Vernola m.fl.).

Inden et stof godkendes, skal der på baggrund af en afgørelse om standardklassificering 
træffes en retligt bindende beslutning om dets klassificering i CMR-kategori 1 eller 2 (EU 
eller, i fremtiden, GHS). I modsat fald ignoreres medlemsstaternes udvalg med ansvar for 
klassificering af stoffer i CMR-kategori 1, 2 eller 3. Der skal være retlig sikkerhed, navnlig 
hvad angår verdenshandelen (Horst Schnellhardt).

Det er vigtigt, for at Reach kan fungere, at godkendelsen udelukkende fokuserer på 
kemikalier, for hvilke det er videnskabeligt bevist, at de har en skadelig virkning på 
menneskers sundhed eller miljøet. Godkendelsen bør kun finde anvendelse på de kemiske 
stoffer, der udgør en egentlig risiko på baggrund af den forventede anvendelse deraf som 
dokumenteret i registreringen.  Den kendsgerning, at et kemisk stof har en iboende risiko, bør 
ikke udløse de omkostninger og det bureaukrati, der er forbundet med godkendelsen, 
medmindre den foreslåede eller forventede downstream-brug udgør en egentlig risiko. 

Det er således afgørende, at kemiske stoffer, der anvendes i industriprocesser, der i høj grad 
kontrolleres eller har en lav eksponering/risiko, bør godkendes.  Anvendelsen af disse stoffer 
udgør en lille eller ingen risiko for arbejdstagere, offentlighed og miljø. For at forbedre 
Reachs funktionsdygtighed, bør "ordentlig styring" af de risici, som godkendes, defineres 
tydeligt med henblik på at medtage industriprocesser med lav eksponering/risiko (Liam 
Aylward).
Før et stof godkendes, skal der træffes en retligt bindende beslutning om klassificeringen af 
stoffet på baggrund af en afgørelse om standardklassificering, der placerer det i CMR-
kategori 1 eller 2 (EU eller, i fremtiden, GHS). Ellers ignoreres de beslutninger, der træffes 
af medlemsstaternes udvalg med ansvar for klassificering af stoffer i CMR-kategori 1, 2 eller 
3. Der skal være retlig sikkerhed, navnlig hvad angår verdenshandelen.
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Det er hverken muligt eller nødvendigt at optage andre stoffer end dem, der henvises til i litra 
a) til e). Dette ville udløse godkendelsesprocessen på baggrund af vilkårlige kriterier, hvilket 
igen ville medføre retlig usikkerhed (Anne Laperrouze).

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Liam Aylward og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 635
Artikel 54, litra b)

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

(b) stoffer der klassificeres som mutagene i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Horst Schnellhardt, Alessandro Foglietta, Adriana Poli 
Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido 

Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 
Mikolášik, Liam Aylward og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 636
Artikel 54, litra c)

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

(c) stoffer der klassificeres som 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 637
Artikel 54, litra c a) (nyt)

(ca) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som allergener i henhold til 
direktiv 67/548/EØF

Or. en

Begrundelse

Allergener og højpotente, kronisk inhalationstoksiske stoffer bør føjes til godkendelsens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 638
Artikel 54, litra c b) (nyt)

(cb) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som sundhedsskadelige i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, og som er 
højpotente, kronisk inhalationtoksiske, T, R 
48

Or. en

Begrundelse

Allergener og højpotente, kronisk inhalationstoksiske stoffer bør føjes til godkendelsens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 639
Artikel 54, litra d)

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

(d) stoffer, der er meget problematiske;

Or. nl
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Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer er meget problematiske.

Ændringsforslag af Johannes Blokland og Liam Aylward

Ændringsforslag 640
Artikel 54, litra e)

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

udgår

Or. en

Begrundelse

I artikel 54 opstilles seks kategorier af kemikalier, der kræver godkendelse. De sidste to 
kategorier af kemikalier, der kræver godkendelse, opfylder ikke standarden for at påvise en 
skadelig virkning på menneskers sundhed eller miljøet i henhold til tydelige og præcise 
kriterier og bør derfor slettes.
Meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kemikalier opføres under artikel 54, 
litra e), udelukkende på baggrund af deres fysisk-kemiske egenskaber. Optagelse af vPvB-
kategorien ville begrænse stoffer, for hvilke der ikke er påvist en skadelig virkning på 
menneskers sundhed eller miljøet. (I visse tilfælde, som f.eks. kalcium i knogler og tænder, er 
bioakkumulering og persistens ønskeligt). Artikel 54, litra e), overgår langt, hvad der er 
hensigtsmæssigt og nødvendigt for at nå lovgivningens mål, og det bør derfor slettes, da det 
ikke står i forhold til, men i strid med den offentlige politik (Liam Aylward).
PBT- og vPvB-stoffer henhører under kategorien af meget problematiske stoffer (Johannes 
Blokland).

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 641
Artikel 54, litra e)

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

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

Or. fr
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Begrundelse

Stoffer bør være genstand for en bindende afgørelse om klassificering (EU eller, i fremtiden, 
det globalt harmoniserede system), før de ønskes godkendt. I modsat fald ville de ansvarlige 
organer for klassificering på fællesskabsniveau blive tilsidesat. Al retlig usikkerhed skal 
undgås, navnlig hvad angår verdenshandelen.
Det er hverken muligt eller nødvendigt at optage andre stoffer end dem, der henvises til i litra 
a) til e). Dette ville udløse godkendelsesproceduren på baggrund af vilkårlige kriterier, 
hvilket igen ville medføre retlig usikkerhed.

Ændringsforslag af Liam Aylward, Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio Berlato og Anne Laperrouze

Ændringsforslag 642
Artikel 54, litra f)

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, bioakkumulerende 
og toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 54, litra f), begrænser stoffer, der er "tilsvarende" problematiske, fra tilfælde til 
tilfælde. Litraet er blottet for objektive kriterier og kunne som sådan anvendes af 
medlemsstaterne til at gøre kemikalier, der er målrettet politiske årsager, til genstand for 
begrænsninger af godkendelser med ringe eller ingen videnskab. Artikel 54, litra f), er en 
udtrykkelig og upassende uddelegering af beføjelser. Endvidere betyder de manglende 
objektive kriterier og en beslutningsproces fra tilfælde til tilfælde. at det regulerede samfund 
er udvidende om, hvorvidt et stof er underlagt godkendelse. Som sådan giver artikel 54, litra 
f), ikke nogen retlig sikkerhed, der er grundlæggende for lovgivningen, og bør derfor slettes 
(Liam Aylward).
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Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber.  Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Dette ændringsforslag 
skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.
(Marcello Vernola m.fl. og Alessandro Foglietta m.fl.).

Inden et stof godkendes, skal der på baggrund af en afgørelse om standardklassificering 
træffes en bindende beslutning om dets klassificering i CMR-kategori 1 eller 2 (EU eller, i 
fremtiden, GHS). I modsat fald ignoreres medlemsstaternes udvalg med ansvar for 
klassificering af stoffer i CMR-kategori 1, 2 eller 3. Der skal være retlig sikkerhed, navnlig 
hvad angår verdenshandelen.

Det er hverken muligt eller nødvendigt at optage andre stoffer end dem, der henvises til i litra 
a) til e). Dette ville udløse godkendelsesproceduren på baggrund af vilkårlige kriterier, 
hvilket igen ville medføre retlig usikkerhed (Anne Laperrouze).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 643
Artikel 54, litra f)

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, bioakkumulerende 
og toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

Stoffer, 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) kan optages på 
baggrund af en fornuftig videnskabelig 
vurdering. 

Or. en

Begrundelse

For at øge sikkerheden i planlægningen bør godkendelsen omfatte stoffer, der har 
gennemgået en klassificering eller som minimum en fornuftig videnskabelig vurdering.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 644
Artikel 54, litra f)

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller 
stoffer med persistente, bioakkumulerende 
og toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

(f) Stoffer, som 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) på baggrund af 
en fornuftig videnskabelig vurdering. 

Or. en

Begrundelse

Uden en videnskabelig og risikobaseret vurdering af stoffer, der kan være underlagt 
godkendelse, ville dette litra åbne op for hele godkendelsesproceduren på baggrund af 
vilkårlige kriterier og dermed begrænse den retlige sikkerhed og underminere hele filosofien 
bag Reach.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 645
Artikel 54, litra f)

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og 
toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 

(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 lige så problematiske som de 
stoffer, der er anført i litra (a) til (e).
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der er anført i litra (a) til (e).

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sænkes niveauet for et problematisk stof, før det kan føjes til bilag 
VIII. Kravet om, at stoffet skal have uoprettelige virkninger, er ikke acceptabelt.  En mere 
fleksibel ordlyd er at foretrække.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 646
Artikel 54, litra f)

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende og
toksiske eller meget persistente og meget 
bioakkumulerende egenskaber, som ikke 
opfylder kriterierne i litra (d) og (e), og som 
fra tilfælde til tilfælde og i 
overensstemmelse med den i artikel 56 
fastlagte procedure identificeres som 
havende så alvorlige og uoprettelige 
virkninger på mennesker eller miljø, at det 
svarer til virkningerne af de andre stoffer, 
der er anført i litra (a) til (e).

(f) stoffer, som f.eks. stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber eller stoffer 
med persistente, bioakkumulerende eller 
toksiske egenskaber, som ikke opfylder 
kriterierne i litra (d) og (e), men som fra 
tilfælde til tilfælde og i overensstemmelse 
med den i artikel 56 fastlagte procedure 
identificeres som værende så problematiske 
at det svarer til de andre stoffer, der er anført 
i litra (a) til (e).

Or. en

Begrundelse

Skal til dels ses sammen med ændringsforslagene til artikel 53, litra a) (nyt).

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

Allergener og højpotente, kronisk inhalationstoksiske stoffer bør føjes til godkendelsens 
anvendelsesområde.

Litra f) er alt for restriktiv, eftersom der heri kræves bevis for alvorlig og uoprettelig 
virkning, før disse stoffer kan underlægges godkendelse. Dette er i strid med princippet om 
forebyggende tiltag. Den her foreslåede ordlyd er i overensstemmelse med definitionen af 
farlige stoffer på den prioriterede fortegnelse i vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese og Anders Wijkman

Ændringsforslag 647
Artikel 54, litra f a) (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 648
Artikel 54, litra a) (nyt)

Artikel 54a
Revidering af stoffer, der skal optages i 
bilag XIII
Tidligst seks år efter denne forordnings 
ikrafttræden anmoder Europa-
Kommissionen Den Videnskabelige Komité 
for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) om at 
afgive en udtalelse om, hvorvidt der bør 
føjes yderligere videnskabelige kriterier til 
denne forordnings artikel 54 og de 
relevante bilag og vejleder om sådanne 
kriterier. 
På baggrund af VKSM's udtalelse kan 
Kommissionen stille forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om at ændre 
kategorierne i artikel 54, så de dækker 
andre stoffer, der er tilsvarende 
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problematiske, hvor stoffernes egenskaber 
kan fastslås gennem præcise 
videnskabelige kriterier ved hjælp af 
internationalt validerede testmetoder.

Or. en

Begrundelse

Hensigten hermed er at sikre dels retlig sikkerhed, dels at der i begrænsningerne i 
godkendelsesproceduren fokuseres på stoffer, der har en bevist skadelig virkning på 
menneskers sundhed eller miljøet, når de undersøges i forhold til præcist fastlagte 
videnskabelige kriterier, der er valideret på internationalt plan, f.eks. af OECD. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 649
Artikel 55

Optagelse af stoffer i bilag XIII Optagelse af stoffer i en fortegnelse i bilag 
XIII

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

1. De betingelser, der fastlægges på 
baggrund af ansøgningerne om 
godkendelse, som fastsætter rammerne for 
markedsføring og anvendelse af stoffer, der 
kræver godkendelse, optages i en 
fortegnelse i bilag XIII. 

(a) stoffets identitet
(b) stoffets iboende egenskab/egenskaber, 
som omhandlet i artikel 54.
(c) overgangsordninger(c)
(i) den eller de datoer fra hvilke 
markedsføringen og anvendelsen af stoffet 
forbydes, medmindre der er udstedt en 
godkendelse, herefter benævnt 
"solnedgangsdatoen"
(ii) en eller flere datoer mindst 18 måneder 
før solnedgangsdatoen/-datoerne, inden 
hvilken ansøgninger skal være modtaget, 
hvis ansøgeren ønsker at fortsætte med at 
anvende stoffet eller markedsføre det til 
bestemte anvendelser efter 
solnedgangsdatoen/-datoerne. Disse 
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fortsatte anvendelser tillades efter 
solnedgangsdatoen, indtil der er truffet en 
afgørelse vedrørende ansøgningen om 
godkendelse 
(d) frister for revidering af bestemte 
anvendelser, hvis dette er relevant
(e) eventuelle anvendelser eller kategorier 
af anvendelser undtaget fra 
godkendelseskravet og eventuelle 
betingelser for sådanne undtagelser.
2. Anvendelser eller kategorier af 
anvendelser kan undtages fra 
godkendelseskravet. Ved fastsættelsen af 
sådanne undtagelser tages der navnlig 
hensyn til følgende:

2. Stoffer, for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning, er 
ikke anvendelige i henhold til betingelserne 
i bilag XIII.

(a) eksisterende specifik 
fællesskabslovgivning, der pålægger 
mindstekrav vedrørende beskyttelse af 
sundhed og/eller miljø i forbindelse med 
anvendelse af det pågældende stof, som 
f.eks. bindende grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering, 
emissionsgrænser osv.
(b) allerede eksisterende juridiske 
forpligtelser til at træffe passende tekniske 
og ledelsesmæssige foranstaltninger for at 
sikre overholdelsen af relevante standarder 
for sundhed, sikkerhed og miljø i 
forbindelse med anvendelse af stoffet.
Undtagelser kan være underlagt visse 
betingelser.
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:
(a) PBT- eller vPvB-egenskaber
(b) udbredt og spredt anvendelse eller
(c) anvendelse i store mængder.
Antallet af stoffer optaget i bilag XIII og de 
datoer, der fastlægges i henhold til stk. 1, 
skal også tage hensyn til agenturets 
kapacitet til behandle ansøgninger inden 
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for de fastlagte frister.
4. Før agenturet fremsender dets 
anbefaling til Kommissionen, gør det den 
offentlig tilgængelig på agenturets websted 
med tydelig angivelse af datoen for 
offentliggørelsen. Agenturet opfordrer alle 
berørte parter til at fremsende 
kommentarer inden 3 måder efter datoen 
for offentliggørelse, navnlig vedrørende 
følgende:
(a) opfyldelse af kriterierne i artikel 54, 
litra d), e) og f)
(b) anvendelser, som bør undtages fra 
kravet om godkendelse.
Agenturet ajourfører dets anbefaling under 
hensyntagen til de modtagede 
kommentarer.
5. Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil 
dette stof ikke blive underlagt nye 
begrænsninger i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i afsnit VIII, som 
vedrører risici for menneskers sundhed 
eller miljøet ved anvendelse af stoffet som 
følge af de iboende egenskaber, der er 
specificeret i bilag XIII.
6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning 
optages ikke i bilag XIII, eller de fjernes 
fra dette bilag.

Or. de

Begrundelse

Godkendelseskravet skal ikke baseres på en fortegnelse, men i stedet på definerede farlige 
egenskaber. Det er ikke blot usandsynligt, at der med en fortegnelse afsløres nye resultater. 
Det er også meget tids- og ressourcekrævende. Sådan en tilgang synes at være fuldstændig 
ineffektiv.

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

Ændringsforslag 650
Artikel 55, stk. 1, indledning

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

1. Når der træffes en afgørelse om at optage 
stoffer, som er omhandlet i artikel 54, og 
som tidligere er blevet registreret på 
baggrund af afsnit II, i bilag XIII, træffes 
denne afgørelse i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
130, stk. 3.  I afgørelser herom specificeres 
for hvert stof:

Or. it

Begrundelse

Kun registrerede stoffer bør underlægges godkendelse. Ikke-registrerede stoffer kan under 
ingen omstændigheder blive fremstillet eller importeret. Hvis disse stoffer blev medtaget, ville 
systemet ikke kunne fungere. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre 
ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 651
Artikel 55, stk. 1, litra a)

(a) stoffets identitet (a) stoffets identitet, i overensstemmelse 
med punkt 2.1 og 2.2 i bilag IV

Or. nl

Begrundelse

Identiteten af det stof, der skal medtages i afgørelsen, skal tydeligt angives. Bilag IV 
indeholder en tydelig angivelse af stoffets identitet. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 652
Artikel 55, stk. 1, litra d)
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(d) frister for revidering af bestemte
anvendelser, hvis dette er relevant

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

Or. en

Begrundelse

Styrker ordførerens tilgang i ændringsforslag 55. Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede 
til højst tre år, afhængigt af udviklingen af mere sikre alternativer eller teknologier. Uden 
regelmæssige revisionsperioder vil der ikke være tilstrækkeligt incitament til innovation, og 
udviklingen af mere sikre alternativer vil gå tabt.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 653
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

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering 
muliggør (og opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny 
viden om risici, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og tilgængelige alternativer). Alle 
godkendelser bør være tidsbegrænsede og underlagt revidering højst hvert femte år, 
afhængigt af udviklingen af mere sikre alternativer eller teknologier. Uden regelmæssige 
revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer tabt.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer og Dorette Corbey

Ændringsforslag 654
Artikel 55, stk. 1, litra e)

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren bør ikke tillades, eftersom det betyder, at 
der tildeles en godkendelse uden en specifik vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte 
stoffers anvendelse eller tilgængeligheden af mulige alternativer. Dette fjerner tre vigtige 
elementer, som skulle indføres med godkendelsen: substitution, når der findes alternativer, 
berettigelse af fortsat anvendelse og gennemsigtighed i beslutningsprocessen (Carl Schlyter 
m.fl.).

Dette sikrer overensstemmelse med ændringsforslag 15 og 16 (artikel 55, stk. 2 og stk. 4, litra 
b) og stk. 1, litra e), udgår) for at undgå undtagelse af særlige anvendelser og sikrer, at 
godkendelsesproceduren udgør den overordnede ramme for alle meget problematiske
kemikalier, der opfylder kriterierne for godkendelse (Dorette Corbey).

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Jonas Sjöstedt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller, Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 655
Artikel 55, stk. 2

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

udgår

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

Or. en
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Begrundelse

Med denne artikel tillades udefinerede, generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren 
uden angivelse af betingelser, og den er således åben for misbrug som et smuthul for 
undtagelser. Godkendelsesproceduren bør være de overordnede rammer, der finder 
anvendelse på alle stoffer, der opfylder kriterierne for at sikre en specifik vurdering af fordele 
og ulemper ved de enkelte stoffers anvendelse og tilgængeligheden af mulige alternativer 
(Dorette Corbey).

Det er vigtigt at forbedre kontrollen med meget problematiske stoffer og om muligt erstatte 
dem med mere sikre alternativer. Godkendelse er Reachs redskab til at nå dette mål. 
Undtagelser fra anvendelser eller kategorier af anvendelser bør kun overvejes på de 
områder, hvor der kan opnås et tilsvarende niveau af sundhed og miljø i en anden lovgivning 
(Jonas Sjöstedt).

Generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren bør ikke tillades, eftersom det betyder, at 
der tildeles en godkendelse uden en specifik vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte 
stoffers anvendelse eller tilgængeligheden af mulige alternativer.  Dette fjerner tre vigtige 
elementer, som skulle indføres med godkendelsen: substitution, når der findes alternativer, 
berettigelse af fortsat anvendelse og gennemsigtighed i beslutningsprocessen (Dan Jørgensen 
m.fl. og Carl Schlyter m.fl.).

.

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

Ændringsforslag 656
Artikel 55, stk. 2, litra b a) (nyt)

(ba) særlige risikostyringsforanstaltninger 
for at beskytte menneskers sundhed og/eller 
miljøet som angivet i 
registreringsdokumentationen.

Or. it

Begrundelse

Der bør tildeles undtagelser for visse stoffer eller anvendelser, der allerede er ordentligt 
styret (f.eks. med eksponeringsgrænser anvendt på tæt kontrollerede industrielle betingelser). 
Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under 
afsnit VII: Godkendelse.
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Ændringsforslag af Robert Sturdy og Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 657
Artikel 55, stk. 2, litra b a) (nyt)

(ba) Risikoen i forhold til menneskers 
sundhed eller miljøet i tilknytning til den 
fysiske form under anvendelse som f.eks. 
metal i fast form.

Or. en

Begrundelse

Den reelle risiko for menneskers sundhed og miljøet, som metaller og legeringer udgør, 
afhænger af deres form. Aluminiumpulver kan f.eks. være eksplosivt, mens aluminium ikke 
kan. Det vil være uforholdsmæssigt i forhold til den potentielle risiko at anvende samme 
lovgivningsmæssige krav til begge former (Robert Sturdy).

De fleste metaller i fast form "indebærer en begrænset risiko som følge af deres art", som 
Kommissionen udtrykte det i forhold til, at polymerer undtages fra registreringskravet.  
Medmindre der er indikationer for mulige risici, der berettiger til en mere detaljeret 
vurdering af særlige eksponeringsscenarier, og for at undgå, at godkendelsesproceduren 
potentielt bliver oversvømmet, bør der derfor anvendes en forenklet procedure i forbindelse 
med vurderingen af disse (Mojca Drčar Murko).

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

Ændringsforslag 658
Artikel 55, stk. 2, afsnit 3 (nyt)

Sådanne undtagelser tildeles ikke for 
anvendelser eller kategorier af anvendelser 
for stoffer, som er omhandlet i artikel 54, 
som er ingredienser tilsat tobaksvarer i 
henhold til artikel 2, stk. 1, og artikel 2, stk. 
5, i direktiv 2001/37 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love, 
reguleringer og administrative 
bestemmelser om fremstilling, præsentation 
og salg af tobaksvarer, uanset artikel 12 i 
det pågældende direktiv.
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Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 659
Artikel 55, stk. 3, litra a)

(a) PBT- eller vPvB-egenskaber (a) meget problematiske;

Or. nl

Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer er meget problematiske.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 660
Artikel 55, stk. 3, litra b)

(b) udbredt og spredt anvendelse eller (vedrører ikke den danske tekst)

Or. nl

Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer er meget problematiske.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 661
Artikel 55, stk. 3, litra c)

(c) anvendelse i store mængder. (vedrører ikke den danske tekst)

Or. nl
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Begrundelse

PBT- og vPvB-stoffer er meget problematiske.

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

Ændringsforslag 662
Artikel 55, stk. 3, litra c)

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

Or. en

Begrundelse

Eksponeringsscenariet og de skadelige virkninger fra tilsætningsstofferne i tobaksvarer 
nødvendiggør, at test af dem prioriteres.  Hensynet til beskyttelse af tobaksproducenternes 
data kan ikke berettige til, at denne regel fraviges. Det kan endvidere ikke forventes, at de 500 
tilsætningsstoffer pr. cigaret overstiger agenturets kapacitet.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 663
Artikel 55, stk. 3, litra c a) (nyt)

(ca) CMR-kategori 1 og 2 

Or. it

Begrundelse

CMR-kategori 1 og 2 bør optages i fortegnelsen, eftersom de er stoffer, der bør optages i 
bilag XIII (se artikel 54, litra a), b) og c)). Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese og Anders Wijkman

Ændringsforslag 664
Artikel 55, stk. 3, litra c a) (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Eksponeringsscenariet og de skadelige virkninger fra tilsætningsstofferne i tobaksvarer 
nødvendiggør, at test af dem prioriteres.  Hensynet til beskyttelse af tobaksproducenternes 
data kan ikke berettige til, at denne regel fraviges. Det kan endvidere ikke forventes, at de 500 
tilsætningsstoffer pr. cigaret overstiger agenturets kapacitet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 665
Artikel 55, stk. 3, sidste afsnit

Antallet af stoffer optaget i bilag XIII og de 
datoer, der fastlægges i henhold til stk. 1, 
skal også tage hensyn til agenturets 
kapacitet til behandle ansøgninger inden 
for de fastlagte frister.

udgår

Or. en

Begrundelse

Agenturets kapacitet må ikke begrænse indsatsen mod meget problematiske stoffer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 666
Artikel 55, stk. 2, afsnit 2a, 2b, 2c og 2d (nye)
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Senest seks måneder efter registreringen af 
visse stoffer, der opfylder kriterierne i 
henhold til artikel 54, er afsluttet, 
undersøger agenturet, om der i forbindelse 
med de af ansøgeren specificerede 
kategorier af anvendelser eller anvendelser 
og eksponering er behov for nye 
begrænsninger eller ændringer af de 
eksisterende begrænsninger i henhold til 
afsnit VIII. Hvis agenturet konkluderer, at 
der er behov for nye begrænsninger, 
anbefaler det, at der indledes en procedure 
for begrænsninger i overensstemmelse med 
artikel 66 til 70. Hvis agenturet mener, at 
de af registranten specificerede anvendelser 
skal kontrolleres, anbefaler det undtagelser 
fra disse begrænsninger under 
hensyntagen til kravene i artikel 55, stk. 2. 
Sådanne undtagelser er underlagt 
beslutninger, der træffes i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet allerede har 
anbefalet, at optagelsen af stoffet skal 
prioriteres i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 3.
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet fastslår, at den 
indsendte registreringsdokumentation for 
det pågældende stof ikke udgør et 
tilstrækkelig grundlag for at fremskynde 
beslutningsprocessen. Denne beslutning 
meddeles de relevante registranter. 
Registranterne opfordres til at fremsende 
kommentarer inden tre måneder. Agenturet 
ajourfører sin beslutning under 
hensyntagen til disse kommentarer.
De af registranten specificerede 
anvendelser, om hvilke agenturet ikke har 
fremsat anbefalinger i henhold til andet og 
tredje punktum inden perioden på seks 
måneder eller truffet beslutning i henhold 
til femte punktum, anses for at være 
undtaget i henhold til artikel 55, stk. 2.



(Ekstern oversættelse)

AM\565935DA.doc 43/90 PE 357.823v01-00

DA

Or. de

Begrundelse

Begrænsninger bør have forrang for godkendelsesprocedurer: de giver mulighed for, at der 
gives en større grad af sikkerhed for miljø og forbrugere, og at dette sker hurtigere, mere 
omfattende og på ensartet vis i hele EU. Godkendelsesproceduren i to trin er langvarig og 
bureaukratisk.  Det vil kun være muligt at træffe individuelle beslutninger i henhold til 
godkendelsesproceduren, hvis proceduren for begrænsninger ikke giver en tilstrækkelig grad 
af sikkerhed.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 667
Artikel 55, stk. 2, nye afsnit

Senest seks måneder efter registreringen af 
visse stoffer, der opfylder kriterierne i 
henhold til artikel 54, er afsluttet, 
undersøger agenturet, om der i forbindelse 
med de af registranten specificerede 
kategorier for anvendelser eller 
anvendelser og eksponering er behov for 
nye begrænsninger eller ændringer af de 
eksisterende begrænsninger i henhold til 
afsnit VIII. Hvis agenturet konkluderer, at 
der er behov for nye begrænsninger, 
anbefaler det, at der indledes en procedure 
for begrænsninger i overensstemmelse med 
artikel 66 til 70.

Or. de

Begrundelse

Begrænsninger bør have forrang for godkendelsesprocedurer: de giver mulighed for, at der 
gives en større grad af sikkerhed for miljø og forbrugere, og at dette sker hurtigere, mere 
omfattende og på ensartet vis i hele EU. Godkendelsesproceduren i to trin er langvarig og 
bureaukratisk.  Det vil kun være muligt at træffe individuelle beslutninger i henhold til 
godkendelsesproceduren, hvis proceduren for begrænsninger ikke giver en tilstrækkelig grad 
af sikkerhed.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 668
Artikel 55, stk. 4, litra a)

(a) (a) opfyldelse af kriterierne i artikel 
54, litra d), e) og f)

(a) opfyldelse af kriterierne i artikel 54, 
litra d) og e) 

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber.  Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Dette ændringsforslag 
skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 669
Artikel 55, stk. 4, litra b)

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette sikrer overensstemmelse med ændringsforslag 15 (artikel 55, stk. 2, udgår) for at undgå 
undtagelse af særlige anvendelser og sikre, at godkendelsesproceduren udgør den 
overordnede ramme for alle meget problematiske kemikalier, der opfylder kriterierne for 
godkendelse (Dorette Corbey).

Generelle undtagelser fra godkendelsesproceduren bør ikke tillades, eftersom det betyder, at 
der tildeles en godkendelse uden en specifik vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte 
stoffers anvendelse eller tilgængeligheden af mulige alternativer. Dette fjerner tre vigtige 
elementer, som skulle indføres med godkendelsen: substitution, når der findes alternativer, 
berettigelse af fortsat anvendelse og gennemsigtighed i beslutningsprocessen (Carl Schlyter 
m.fl.).
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Jonas Sjöstedt +Dorette 
Corbey, Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 670
Artikel 55, stk. 5

5. Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil 
dette stof ikke blive underlagt nye 
begrænsninger i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i afsnit VIII, som 
vedrører risici for menneskers sundhed 
eller miljøet ved anvendelse af stoffet som 
følge af de iboende egenskaber, der er 
specificeret i bilag XIII.

udgår

Or. en

Begrundelse

Godkendelsesproceduren bør ikke udelukke yderligere begrænsninger, hvis sådanne er 
nødvendige, navnlig hvis der fremkommer nye videnskabelige oplysninger om meget 
problematiske stoffer, og der er behov for en hurtig indsats. I modsat fald kan hverken 
godkendelse eller begrænsninger anvendes i forhold til stofferne i fortegnelsen til at 
kontrollere anvendelser, der har været undtaget fra godkendelse. Dette ville være et skridt 
tilbage i forhold til den nuværende situation, idet bestemmelserne om begrænsninger ikke 
kunne fungere som sikkerhedsnet. Indtil videre har der været behov for begrænsninger 
(direktiv 76/769) i forhold til kontrol af stoffer (f.eks. SCCP og NPE) – der i høj grad har 
været anvendt til IPPC-anlæg og punktkilder under vandrammedirektivet. Der kan ligeledes 
være tilfælde (ud over POP), hvor der kan være behov for at træffe en hurtig beslutning ved 
hjælp af proceduren for begrænsninger og ikke godkendelsesproceduren (Dan Jørgensen 
m.fl.).

Tillader begrænsninger, selv om stoffet er optaget i bilag III (Jonas Sjöstedt).

Godkendelsesproceduren bør ikke udelukke yderligere begrænsninger på fællesskabsplan, 
hvis sådanne er nødvendige, navnlig hvis der fremkommer nye videnskabelige oplysninger om 
meget problematiske stoffer, og der er behov for en hurtig indsats. Endvidere bør de enkelte 
medlemsstaters rettigheder i henhold til artikel 95 ikke fjernes af sådanne bestemmelser 
(Dorette Corbey).

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 671
Artikel 55, stk. 5

Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil dette Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil dette 
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stof ikke blive underlagt nye begrænsninger 
i henhold til den procedure, der er omhandlet 
i afsnit VIII, som vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelse af stoffet som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII.

stof ikke blive underlagt nye begrænsninger 
i henhold til den procedure, der er omhandlet 
i afsnit VIII, som vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelse af stoffet som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII, medmindre agenturet 
forelægges videnskabelige oplysninger, der 
viser, at der er et presserende behov for at 
træffe foranstaltninger, der yderligere 
begrænser stoffet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en mekanisme, der styrer de anvendelser af de angivne stoffer, der er 
fritaget for godkendelse. Kommissionens forslag ville fjerne alle muligheder for kontrol 
gennem "andre" begrænsninger. Ændringsforslag 1-13 er en del af en række 
ændringsforslag, der alle sigter mod at styrke substitution og omsorgspligt.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 672
Artikel 55, stk. 5

Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil dette 
stof ikke blive underlagt nye begrænsninger 
i henhold til den procedure, der er omhandlet 
i afsnit VIII, som vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelse af stoffet som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII.

Efter optagelse af et stof i bilag XIII vil dette 
stof ikke blive underlagt nye begrænsninger 
i henhold til den procedure, der er omhandlet 
i afsnit VIII, som vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet ved 
anvendelse af stoffet som følge af de 
iboende egenskaber, der er specificeret i 
bilag XIII.

Undtaget herfra er usædvanlige 
omstændigheder, hvor agenturet er 
overbevist om, at nye videnskabelige 
oplysninger uden tvivl viser, at der er et 
presserende behov for at gøre en indsats for 
at forebygge betydelig skade på menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. en
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Begrundelse

Godkendelsesproceduren bør ikke udelukke yderligere begrænsninger, hvis sådanne er 
nødvendige, navnlig hvis der fremkommer nye videnskabelige oplysninger om meget 
problematiske stoffer, og der er behov for en hurtig indsats.

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

Ændringsforslag 673
Artikel 55, stk. 6

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning 
optages ikke i bilag XIII, eller de fjernes fra 
dette bilag.

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt eller på anden vis begrænset 
i henhold til afsnit VIII eller gennem anden 
fællesskabslovgivning og/eller er undtaget i 
henhold til artikel 55, stk. 2, eller artikel 55, 
stk. 3, litra a), optages ikke i bilag XIII, eller 
de fjernes i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.
Stoffer, hvis klassificering i henhold til 
direktiv 67/548/EØF er ændret og således 
ikke længere opfylder kriterierne i artikel 
54, skal fjernes fra bilag XIII i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.  Dette gælder også i tilfælde, 
hvor et stof ikke længere opfylder de i bilag 
XII specificerede kriterier på grund af nye 
videnskabelige data.

Or. it

Begrundelse

Andre årsager til at fjerne stoffer fra bilag XIII, ud over årsagerne i artikel 55, stk. 6, i 
Kommissionens forslag, bør overvejes.  Disse overvejelser omfatter f.eks.:

- Begrænsninger om anvendelser i henhold til afsnit VIII og ikke blot forbud mod anvendelse.

- Undtagelser i anvendelser eller kategorier af anvendelser i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 2, eller artikel 55, stk. 3, litra a). Der er ingen idé i at optage stoffer i bilag XIII eller 
bevare dem i fortegnelsen, hvis der gælder forbud, begrænsninger eller undtagelser for alle 
deres anvendelser.

- Klassificeringen af et stof, f.eks. i CMR-kategori 1, 2 eller 3, kan være ændret, eller det 
pågældende stof opfylder ikke længere kriterier i bilag XII på grund af nye videnskabelige 
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data. I sådanne tilfælde bør det pågældende stof fjernes fra bilag XIII. 

Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under 
afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 674
Artikel 55, stk. 6

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning 
optages ikke i bilag XIII, eller de fjernes fra 
dette bilag.

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt eller på anden vis begrænset 
i henhold til afsnit VIII eller gennem anden 
fællesskabslovgivning optages ikke i bilag 
XIII, eller de fjernes fra dette bilag.

Stoffer, for hvilke klassificeringen er blevet 
ændret i overensstemmelse med direktiv 
67/548/EEC og derfor ikke længere 
opfylder kriterierne i artikel 54, fjernes fra 
bilag XIII.

Or. de

Begrundelse

Der er andre årsager til ikke at optage stoffer i bilag XIII eller til at fjerne dem fra bilaget. 
Der skal ikke kun tages højde for forbud, men også begrænsninger i henhold til afsnit VIII.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 675
Artikel 56

1. For at identificere de stoffer, der er 
henvist til i artikel 54, litra d), e) og f), 
finder den i stk. 2 til 7 i denne artikel 
omhandlede procedure anvendelse forud 
for enhver anbefaling i henhold til artikel 
55, stk. 3.

Stoffer, der kræver godkendelse:

2. Kommissionen kan anmode agenturet 
om at udarbejde et dossier i 
overensstemmelse med bilag XIV for 
stoffer, som efter dens opfattelse opfylder 

(a) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende i 
kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 
67/548/EØF
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de kriterier, der er omhandlet i artikel 54, 
litra d), e), og f). Agenturet rundsender 
dette dossier til medlemsstaterne.
3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med bilag XIV 
for stoffer, som efter dens opfattelse 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, litra d), e) og f), og fremsende 
dette til agenturet. Agenturet rundsender 
dette dossier til de andre medlemsstater.

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

4. Senest 30 dage efter rundsendelsen kan 
de andre medlemsstater eller agenturet 
kommentere identifikationen af stoffer i 
dossieret til agenturet.

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

5. Hvis agenturet ikke modtager 
kommentarer, kan det optage det 
pågældende stof i dets anbefalinger i 
henhold til artikel 55, stk. 3.

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

6. Agenturet forelægger efter modtagelse af 
kommentarer fra en medlemsstat eller på 
eget initiativ dossieret for 
medlemsstatsudvalget senest 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 4.

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

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.

(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).
(g) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som meget toksiske eller 
toksiske i henhold til direktiv 67/548/EØF
(h) stoffer, der opfylder kriterierne for 
klassificering som allergener i henhold til 
direktiv 67/548/EØF. 
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Or. de

Begrundelse

Der bør gælde en generel obligatorisk godkendelse for visse særligt farlige stoffer (herunder 
meget toksiske, toksiske og allergene stoffer). I overensstemmelse med princippet om, at 
forureneren betaler, skal registranter fastslå, at de pågældende stoffer kan anvendes sikkert, 
og at der ikke findes nogen alternativer.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer og Chris 
Davies

Ændringsforslag 676
Artikel 56, overskrift

Identificering af de stoffer, der er henvist til 
i artikel 54, litra d), e) og f)

Identificering og optagelse i bilag XIIIa af 
de stoffer, der er henvist til i artikel 54

Or. en

Begrundelse

Fuldender ændringsforslag 52 af ordføreren ved at fastsætte en procedure for optagelse i 
bilag XIIIa (Guido Sacconi).

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 54 af de samme forfattere. 
For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 
innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for 
meget problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes 
godkendt (bilag XIIIa). De stoffer, der allerede vides at opfylde kriterierne, skal optages 
direkte. For de, der endnu ikke er identificeret, er der behov for at indføre en procedure med 
henblik på tilføjelse (Carl Schlyter m.fl.).

Stoffer, der allerede er identificeret som farlige (og opfylder de enkelte videnskabelige 
kriterier) i henhold til andre konventioner eller reguleringer som f.eks. vandrammedirektivet, 
bør optages i fortegnelsen over kandidater med henblik på godkendelse. I sin nuværende form 
indeholder forslaget ikke nogen tidshorisont for at identificere og bringe kemikalier, der 
opfylder kriterierne for godkendelse, ind under proceduren, hvorfor der foreslås en periode 
på tre måneder (Chris Davies).

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

Ændringsforslag 677
Artikel 56, overskrift
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Identificering af de stoffer, der er henvist til 
i artikel 54, litra d), e) og f)

Identificering af de stoffer, der er henvist til 
i artikel 54, litra d) 

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber. Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Dette ændringsforslag 
skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Guido Sacconi og Chris Davies

Ændringsforslag 678
Artikel 56, stk. -1 (nyt)

-1. Stoffer, der er henvist til i artikel 54, 
litra a), b), og c), optages i bilag XIIIa.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 679
Artikel 56, stk. -1 (nyt)

-1. Stoffer, der er henvist til i artikel 54, 
litra a), b), ca) og cb), optages i bilag XIIIa.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 54 af de samme forfattere. 
For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 
innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for 
meget problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes 
godkendt (bilag XIIIa). De stoffer, der allerede vides at opfylde kriterierne, skal optages 
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direkte. For de, der endnu ikke er identificeret, er der behov for at indføre en procedure med 
henblik på tilføjelse.

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

Ændringsforslag 680
Artikel 56, stk. 1

1. For at identificere de stoffer, der er 
henvist til i artikel 54, litra d), e) og f), 
finder den i stk. 2 til 7 i denne artikel 
omhandlede procedure anvendelse forud for 
enhver anbefaling i henhold til artikel 55, 
stk. 3.

For at identificere de stoffer, der er henvist 
til i artikel 54, litra d) og e), finder den i stk. 
2 til 7 i denne artikel omhandlede procedure 
anvendelse forud for enhver anbefaling i 
henhold til artikel 55, stk. 3.

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af hormonforstyrrende egenskaber.  Kriterier, der 
supplerer kriterierne i artikel 54, litra d) og e), skal identificeres på baggrund af 
videnskabelige beviser for ikke at forårsage vilkårlige beslutninger. Dette ændringsforslag 
skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

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

Ændringsforslag 681
Artikel 56, stk. 2

2. Kommissionen kan anmode agenturet om 
at udarbejde et dossier i overensstemmelse 
med bilag XIV for stoffer, som efter dens 
opfattelse opfylder de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 54, litra d), e) og f).
Agenturet rundsender dette dossier til 
medlemsstaterne.

2. Kommissionen kan anmode agenturet om 
at udarbejde et dossier i overensstemmelse 
med bilag XIV for stoffer, som efter dens 
opfattelse opfylder de kriterier, der er 
omhandlet i artikel 54, litra d) og e). 
Agenturet rundsender dette dossier til 
medlemsstaterne.

Or. it

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, 
Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 682
Artikel 56, stk. 3

3. Enhver medlemsstat kan udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med bilag XIV 
for stoffer, som efter dens opfattelse 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, litra d), e) og f), og fremsende 
dette til agenturet. Agenturet rundsender 
dette dossier til de andre medlemsstater. 
Agenturet rundsender dette dossier til de 
andre medlemsstater.

Enhver medlemsstat kan udarbejde et 
dossier i overensstemmelse med bilag XIV 
for stoffer, som efter dens opfattelse 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, litra d) og e), og fremsende dette 
til agenturet. Agenturet rundsender dette 
dossier til de andre medlemsstater. 
Agenturet rundsender dette dossier til de 
andre medlemsstater.

Or. it

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 683
Artikel 56, stk. 3, litra a) (nyt)

3a. I de seks måneder efter afslutningen af 
registreringen at et bestemt stof, der 
opfylder de kriterier, der er omhandlet i 
artikel 54, beslutter agenturet, om der er 
behov for nye begrænsninger eller 
ændringer til de eksisterende 
begrænsninger i henhold til afsnit VIII i 
forhold til de anvendelser, som registranten 
har identificeret. Hvis agenturet beslutter, 
at der er behov for sådanne begrænsninger, 
anbefaler det, at der indledes en procedure 
for begrænsninger i overensstemmelse med 
artikel 66 til 70. Hvis agenturet beslutter, at 
de af registranten identificerede 
anvendelser styres korrekt, anbefaler det 
undtagelser under anvendelse af kravene i 
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artikel 55, stk. 2. Disse undtagelser er 
genstand for beslutninger, der skal træffes i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet allerede har 
anbefalet, at stoffet skal prioriteres i 
overensstemmelse med artikel 55, stk. 3. 
Første, andet og tredje punktum finder ikke 
anvendelse, hvis agenturet beslutter, at 
registreringsdokumentationen for det 
pågældende stof ikke giver tilstrækkelige 
oplysninger til at sikre, at 
beslutningsprocessen fremskyndes. Denne 
beslutning meddeles de pågældende 
registranter, som opfordres til at indsende 
deres kommentarer inden for tre måneder. 
Agenturet træffer sin beslutning under 
hensyntagen til de modtagede 
kommentarer.
De af registranten identificerede 
anvendelser, for hvilke agenturet inden for 
en periode på seks måneder ikke har 
fremsat en anbefaling i henhold til andet 
eller tredje punktum eller truffet en 
beslutning i henhold til femte punktum, 
anses som undtaget i henhold til 
betingelserne i artikel 55, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

For at rette op på den manglende retlige sikkerhed blandt producenter, importører og 
brugere af stoffer, der opfylder kriterierne i artikel 54, forslås det, at der indføres en bestemt 
procedure, inden agenturet anbefaler, at det pågældende stof optages i bilag XIII (artikel 55, 
stk. 3, som et prioriteret stof. Denne procedure bør baseres på registrering, der er rettet mod 
at identificere "alle registrantens identificerede anvendelser" (artikel 9, litra a), nr. iii)).

Denne "hasteprocedure" kan kun fungere, hvis registreringsdokumentationen giver 
tilstrækkelige oplysninger til, at en sådan procedure kan træffes. Hvis 
registreringsdokumentationen opfylder alle de i artikel 9 fastlagte kriterier, bør agenturet 
kunne træffe den beslutning, der kræves i henhold til forslagets artikel 55, stk. 3, litra a). I 
modsat fald, dvs. hvis evalueringsprocessen endnu ikke er afsluttet, kan det rigtige instrument 
være proceduren for optagelse i bilag XIII.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 684
Artikel 56, stk. 6

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning 
optages ikke i bilag XIII, eller de fjernes fra 
dette bilag.

6. Stoffer for hvilke alle anvendelser er 
blevet forbudt eller underlagt 
begrænsninger i henhold til afsnit VIII eller 
gennem anden fællesskabslovgivning 
og/eller er undtaget i henhold til artikel 55, 
stk. 2, eller artikel 55, stk. 3, litra a), 
optages ikke i bilag XIII, eller de fjernes fra 
dette bilag i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.
Stoffer, hvis klassificering i henhold til 
direktiv 67/548/EØF er ændret og således 
ikke længere opfylder kriterierne i artikel 
54, skal fjernes fra bilag XIII i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3.  Dette gælder også i tilfælde, 
hvor et stof ikke længere opfylder de i bilag 
XII specificerede kriterier på grund af nye 
videnskabelige data.

Or. fr

Begrundelse

Følgende muligheder skal tages i betragtning:

- Begrænsninger i anvendelsen i henhold til afsnit VIII bør ligeledes optages, ikke blot forbud.

- Undtagelser for anvendelser eller kategorier af anvendelser i overensstemmelse med artikel 
55, stk. 2, eller artikel 55, stk. 3, litra a), bør ligeledes tages i betragtning. Der er ingen idé i 
at optage stoffer i bilag XIII, hvis der gælder forbud, begrænsninger eller undtagelser for alle 
deres anvendelser.

- Klassificeringen af et stof, f.eks. i CMR-kategori 1, 2 eller 3, kan være ændret, eller det 
pågældende stof opfylder ikke længere kriterierne i bilag XII på grund af nye videnskabelige 
data. I sådanne tilfælde bør det pågældende stof fjernes fra bilag XIII.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 685
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 
identifikationen, kan agenturet optage det 
pågældende stof i dets anbefalinger i 
henhold til 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 15 arbejdsdage denne udtalelse til 
Kommissionen sammen med oplysninger 
om mindretalssynspunkter i udvalget.

Or. en

Begrundelse

Kvalificeret flertal er mere hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 686
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, at 
stoffet opfylder kriterierne for godkendelse 
og bør optages i bilag XIIb, anbefaler 
agenturet inden for 15 arbejdsdage 
Kommissionen at optage det pågældende 
stof i bilag XIIIb som fastlagt 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 15 arbejdsdage denne 
udtalelse til Kommissionen sammen med 
oplysninger om mindretalssynspunkter i 
udvalget, så Kommissionen kan træffe 
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beslutning herom. 

Or. it

Begrundelse

Supplerer ordførerens ændringsforslag 57 og præciserer, at hvis udvalget ikke når til 
enighed, ligger den endelige beslutning hos Kommissionen.

Ændringsforslag af Guido Sacconi 

Ændringsforslag 687
Artikel 56, stk. 7, litra a) (nyt)

7a.  Stoffer, der for nylig er klassificeret til 
at opfylde kriterierne i artikel 54, litra a), b) 
og c), og stoffer, der er identificeret til at 
opfylde kriterierne i artikel 54, litra d), e) 
og f), optages i bilag XIIIa inden for tre 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Fuldender ændringsforslag 52 af ordføreren ved at fastsætte en procedure for optagelse i 
bilag XIIIa.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 688
Artikel 56, stk. 7, litra a) (nyt)

7a. Stoffer, der for nylig er klassificeret til 
at opfylde kriterierne i artikel 54, litra a), 
b), c), ca), og cb), og stoffer, der er 
identificeret til at opfylde kriterierne i 
artikel 54, litra d), e) og f), optages i bilag 
XIIIa inden for en måned.

Or. en
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Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 54 af de samme forfattere. 
For at øge gennemsigtigheden og fremme frivillige tiltag fra downstream-brugernes side og 
innovation i retning af mere sikre alternativer, bør alle stoffer, der opfylder kriterierne for 
meget problematiske stoffer, omgående optages i fortegnelsen over stoffer, der ønskes 
godkendt (bilag XIIIa). De stoffer, der allerede vides at opfylde kriterierne, skal optages 
direkte. For de, der endnu ikke er identificeret, er der behov for at indføre en procedure med 
henblik på tilføjelse.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 689
Artikel 57, stk. 1

1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe 
afgørelser om ansøgninger om godkendelser 
i henhold til dette afsnit. 

1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe 
afgørelser om ansøgninger om godkendelser 
i henhold til dette afsnit.  
Forsigtighedsprincippet finder anvendelse, 
når sådanne beslutninger skal træffes. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 1, stk. 3.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt og Anders Wijkman

Ændringsforslag 690
Artikel 57, stk. 2

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

udgår

Kommissionen lader ikke følgende komme i 
betragtning:
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(a) risici for menneskers sundhed og 
miljøet som følge af emissioner af stoffet 
fra et anlæg, som er godkendt i henhold til 
Rådets direktiv 96/61/EF

(b) risici for og via vandmiljøet som 
følge af udledning af stoffet fra en 
punktkilde underlagt kravet om 
forudgående regulering, som omhandlet i 
artikel 11, stk. 3, i Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2000/60/EF2 og lovgivning 
vedtaget i henhold til artikel 16 i samme 
direktiv 

(c) risiciene for menneskers sundhed 
som følge af anvendelse af stoffet i 
medicinsk udstyr omfattet af Rådets 
direktiv 90/385/EØF3, Rådets 
direktiv 93/42/EØF4 eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 98/79/EF5.

Or. en

Begrundelse

Godkendelseskravet vil kun være i stand til at sikre den krævede meget høje grad af 
beskyttelse, hvis det sigter mod at erstatte meget problematiske stoffer med passende 
alternative stoffer eller teknologier, hvor dette overhovedet er muligt. At bevare det 
alternative mål om "ordentlig styring" af risici er det samme som at godkende den fortsatte 
anvendelse og frigivelse af meget problematiske stoffer i miljøet, uanset de 
samfundsøkonomiske fordele eller lignende af sådanne anvendelser, og uanset om der 
findes mere sikre alternativer.
Undtagelsen (artikel 57, stk. 2, litra a), og artikel 59, stk. 6, litra a), for anvendelser i IPPC-
anlæg udgør et alvorligt problem, der kan underminere godkendelsesproceduren ved at 
udelukke vigtige anvendelsesområder for et stof til fordel for en tilladelsesprocedure, der ikke 
kan sammenlignes med Reach. Regulering ved hjælp af emissionsgrænser er ikke en 
hensigtsmæssig metode til at håndtere meget problematiske kemikalier (navnlig PBT og 
vPvB) og kan ikke sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 
Anvendelse af sådanne stoffer i medicinsk udstyr kan have indirekte virkninger på menneskers 
sundhed (og miljøet), som der ikke er taget højde for i de specificerede direktiver. (Jørgensen 
m.fl.)

Det er sund fornuft, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Substitution bør derfor 
prioriteres over "ordentlig styring" i overensstemmelse med eksisterende lovgivning om 
arbejdstageres sikkerhed, biocider og visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.  
Bortset fra generel tvivl om, hvorvidt der kan gennemføres "ordentlig styring", finder 
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begrebet tydeligvis ikke anvendelse på stoffer, der er persistente, bioakkumulerende eller 
genotoksiske uden grænse. 
I de her opstillede lovgivningsmæssige instrumenter tages der ikke højde for eventuel 
substitution, og de kan derfor ikke anses som svarende til Reach  (Schlyter m.fl.).

Det er en betydelig forbedring, at dette forslag udgår. Det er en stor fejl at tillade 
godkendelse af stoffer, så længe de er "ordentligt styret". Dette er en trussel mod effektiviteten 
og ødelægger dermed godkendelsens troværdighed som et progressivt lovgivningsmæssigt 
redskab.   Det er ligeledes uacceptabelt, at Kommissionen forbydes at tage højde for en række 
risici for vandmiljøet og menneskers sundhed (Sjöstedt).

Når det står klart, at der med godkendelser altid tages højde for den samfundsøkonomiske 
berettigelse og tilgængeligheden af mere sikre alternativer, kan tildelingen af sådanne 
godkendelser blive obligatorisk. Der bør kun tildeles godkendelser, hvor der ikke findes et 
mere sikkert alternativ, hvor der er et klart samfundsmæssigt behov for stoffets anvendelse, og 
hvor der findes foranstaltninger til minimering af eksponering og udslip til miljøet (Anders 
Wijkman). 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 691
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, 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, og hvis der ikke findes 
noget mere sikkert alternativ.

Kommissionen lader ikke følgende komme i 
betragtning:

(a) risici for menneskers sundhed og 
miljøet som følge af emissioner af stoffet 
fra et anlæg, som er godkendt i henhold til 
Rådets direktiv 96/61/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-Parlamentet og 
Rådets direktiv 2000/60/EF2 og lovgivning 
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vedtaget i henhold til artikel 16 i samme 
direktiv 

(c) risiciene for menneskers sundhed 
som følge af anvendelse af stoffet i 
medicinsk udstyr omfattet af Rådets 
direktiv 90/385/EØF3, Rådets 
direktiv 93/42/EØF4 eller Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 98/79/EF5.

Or. en

Begrundelse

Godkendelseskravet vil kun være i stand til at sikre den krævede meget høje grad af 
beskyttelse, hvis det sigter mod at erstatte meget problematiske stoffer med passende 
alternative stoffer eller teknologier, hvor dette overhovedet er muligt. At holde fast ved det 
alternative sigte om "ordentlig styring" af risici er det samme som at godkende den fortsatte 
anvendelse og frigivelse af stoffer, der er meget problematiske stoffer for miljøet, uden hensyn 
til de samfundsøkonomiske fordele eller lignende af sådanne anvendelser, og uden hensyn til, 
om det er mere sikre alternativer til rådighed.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 692
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, 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. I dette punkt forstås ved 
industrielle anvendelser med lav risiko/lav 
eksponering, at de er ordentligt styret i 
overensstemmelse med bilag I, punkt 6, og 
ikke kræver yderligere dokumentation. 
Industrielle anvendelser med lav risiko/lav 
eksponering er industrielle anvendelser, 
der er påvist til den kompetente myndigheds 
tilfredshed i den medlemsstat, på hvis 
territorium den industrielle anvendelse 
finder sted, som så vidt det er teknisk 
muligt vil reducere eksponeringsniveauet 
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for arbejdstagere over for stoffer og 
udledning, emission eller anden frigivelse 
af stoffer til miljøet.

Or. en

Begrundelse

Hvis kategorierne i artikel 54, litra e) og f), ikke udgår, skal forordningen som minimum 
ændres, så det klart fremgår, at meget problematiske stoffer føjes til godkendelsen, og så 
kriterierne for og test af vPvB, hormonforstyrrende stoffer og "tilsvarende problematiske 
stoffer" klart fremgår.

I artikel 57 defineres det i detaljer, hvordan Kommissionen tildeler eller afviser godkendelser. 
Denne artikel bør ændres, så den tillader godkendelse af stoffer i industrielle anvendelser 
med lav risiko/lav eksponering i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.

Denne artikel bør ændres, så den tillader godkendelse af stoffer i industrielle anvendelser 
med lav risiko/lav eksponering i overensstemmelse med bilag I, punkt 6.

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 693
Artikel 57, stk. 2, litra a)

(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

___________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med bestemmelserne i IPPC-direktivet (direktiv 96/61/EF) er ikke bevis 
for, at risici for menneskers sundhed og miljøet automatisk udelukkes inden for rammerne af 
Reachs godkendelsesprocedure. Overensstemmelse med IPPC-direktivet er ingen garanti for 
overensstemmelse med Reach. Ansøgninger om fritagelse bør overvejes fra tilfælde til 
tilfælde.



(Ekstern oversættelse)

AM\565935DA.doc 63/90 PE 357.823v01-00

DA

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 694
Artikel 57, stk. 2, litra b)

(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/EF1 og lovgivning vedtaget i 
henhold til artikel 16 i samme direktiv 

___________________
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Overensstemmelse med bestemmelserne i vandrammedirektivet er ikke bevis for, at risici for 
menneskers sundhed og miljøet automatisk udelukkes inden for rammerne af Reachs 
godkendelsesprocedure. Overensstemmelse med vandrammedirektivet er ingen garanti for 
overensstemmelse med Reach. Ansøgninger om fritagelse bør overvejes fra tilfælde til 
tilfælde.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 695
Artikel 57, stk. 3, indledning

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

3. Der kan udstedes en godkendelse, hvis 
der ikke findes passende alternative stoffer 
eller teknologier, og hvis det påvises, at de 
samfundsøkonomiske fordele opvejer 
risiciene for menneskers sundhed eller 
miljøet som følge af anvendelse af stoffet, 
og hvis der træffes foranstaltninger til 
minimering af eksponering. Afgørelse 
herom træffes efter at der er taget hensyn til 
alle af følgende elementer:
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Or. en

Begrundelse

Godkendelsesproceduren er rettet mod meget problematiske stoffer. Myndighederne skal give 
særskilt tilladelse, før et sådan stof kan anvendes. Substitutionsprincippet skal indarbejdes i 
disse bestemmelser. Før et stof kan godkendes, skal det først fastslås, at der ikke findes andre 
alternativer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 696
Artikel 57, stk. 3, indledning

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

3. Der udstedes en godkendelse, hvis det 
påvises, at de samfundsøkonomiske fordele i 
høj grad opvejer risiciene for menneskers 
sundhed, herunder for arbejdstagere og 
sårbare befolkningsgrupper, eller miljøet 
som følge af anvendelse af stoffet, og hvis 
der ikke findes passende alternative stoffer 
eller teknologier og hvis der træffes 
foranstaltninger til minimering af 
eksponering, udledning, emissioner og 
udslip til miljøet. Afgørelse herom træffes 
efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2, der udgår, af de samme 
forfattere. 

Når det står klart, at der med godkendelser altid tages højde for den samfundsøkonomiske 
berettigelse og tilgængeligheden af mere sikre alternativer, kan tildelingen af sådanne 
godkendelser blive obligatorisk. Der bør kun tildeles godkendelser, hvor der ikke findes et 
mere sikkert alternativ, hvor der er et klart samfundsmæssigt behov for stoffets anvendelse, og 
hvor der findes foranstaltninger til minimering af eksponering og udslip til miljøet.

Ændringsforslag af Frédérique Ries og Chris Davies

Ændringsforslag 697
Artikel 57, stk. 3, indledning
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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. 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, herunder 
især for sårbare befolkningsgrupper, eller 
miljøet som følge af anvendelse af stoffet, 
og hvis der ikke findes passende alternative 
stoffer eller teknologier og hvis der træffes 
foranstaltninger til minimering af 
kombinationen af eksponering og 
emissioner til miljøet. Afgørelse herom 
træffes efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

Or. en

Begrundelse

Borgere i Den Europæiske Union forstår, at de i realiteten er eksponeret for mange 
forskellige blandinger af forurenende stoffer. Der vil altid være store forskelle mellem den 
reelle eksponering og det, der testes i et laboratorium. Der bør således kun tildeles 
godkendelser, hvor der ikke findes mere sikre alternativer eller teknologier, men en stærk 
vilje til at reducere eller bortskaffe farlige kombinationer af forurenende stoffer.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 698
Artikel 57, stk. 3, indledning

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

3. Der udstedes en godkendelse, hvis det 
påvises, at de samfundsøkonomiske fordele 
opvejer risiciene for menneskers sundhed 
eller miljøet som følge af anvendelse af 
stoffet, og hvis der ikke findes passende 
alternative stoffer eller teknologier og hvis 
der træffes foranstaltninger til minimering 
af eksponering, udledning, emissioner og 
udslip til miljøet. Afgørelse herom træffes 
efter at der er taget hensyn til alle af 
følgende elementer:

Or. en
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Begrundelse

Når det står klart, at der med godkendelser altid tages højde for den samfundsøkonomiske 
berettigelse og tilgængeligheden af mere sikre alternativer, kan tildelingen af sådanne 
godkendelser blive obligatorisk. Der bør kun tildeles godkendelser, hvor der ikke findes et 
mere sikkert alternativ, hvor der er et klart samfundsmæssigt behov for stoffets anvendelse, og 
hvor der findes foranstaltninger til minimering af eksponering og udslip til miljøet. 

Ændringsforslag af John Bowis og Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 699
Artikel 57, stk. 3, litra b)

(b) de samfundsøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af en afvisning af 
godkendelse, som påvist af ansøgeren eller 
andre berørte parter

(b) de samfundsøkonomiske fordele ved dets 
anvendelse og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser og andre konsekvenser i 
forbindelse med bæredygtighed af en 
afvisning af godkendelse, som påvist af 
ansøgeren eller andre berørte parter

Or. en

Begrundelse

Begrebet "samfundsøkonomisk" dækker ikke nødvendigvis vurderingen af alle de 
konsekvenser, der skal overvejes. Konsekvenser i forbindelse med bæredygtighed kan omfatte 
en vurdering af faktorer som effektivitet i anvendelsen af ressourcer, energieffektivitet, 
effektivitet af drivhusgasser, minimering af affald og genbrug.

Ændringsforslag af John Bowis og Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 700
Artikel 57, stk. 3, litra d)

(d) foreliggende oplysninger om eventuelle 
alternative stoffer eller teknologiers risici for 
sundhed eller miljø. 

(d) foreliggende oplysninger om risikoen for 
sundhed og miljø og de 
samfundsøkonomiske konsekvenser og 
andre konsekvenser i forbindelse med 
bæredygtighed ved anvendelse af eventuelle 
alternative stoffer eller teknologier.

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen bør der ligeledes stilles krav om oplysninger om 
samfundsøkonomiske konsekvenser og konsekvenser i forbindelse med bæredygtighed af 
alternative stoffer og teknologier.

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

Ændringsforslag 701
Artikel 57, stk. 4

4. En anvendelse godkendes ikke, hvis dette 
vil betyde en lempelse af en begrænsning 
fastsat i bilag XVI.

udgår

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at de beslutninger, der allerede er truffet af EU's 
Ministerråd og Europa-Parlamentet på baggrund af direktiv 76/769/EØF, eller som træffes i 
fremtiden af Kommissionen i henhold til den i artikel 130 beskrevne procedure – Komitologi –
ikke bør være genstand for flere drøftelser. Det bør ikke være op til Kommissionen at beslutte, 
om og i hvilket omfang allerede regulerede stoffer og anvendelser skal undtages. Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit 
VII: Godkendelse. Det foretrækkes, at beskyttelsen i forbindelse med sådanne stoffer holdes 
på et højt niveau. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til 
artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann og Anne Ferreira

Ændringsforslag 702
Artikel 57, stk. 6

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

6. Godkendelser skal være underlagt frister 
for fornyet vurdering og tidsgrænser.

Or. fr
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Begrundelse

Uden regelmæssige fornyede vurderinger vil der i forhold til innovation ikke længere være 
noget incitament til at søge mere sikre alternativer. 

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

Ændringsforslag 703
Artikel 57, stk. 6

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

6. Godkendelser kan være underlagt visse 
betingelser, herunder frister for fornyet 
vurdering og/eller overvågning.  

Or. it

Begrundelse

Der er ikke behov for en tidsgrænse, idet beslutninger om tildeling af godkendelser allerede 
kan vurderes på et givent tidspunkt og ændres eller endda annulleres. En tidsgrænse ville 
ganske enkelt være en yderligere byrde for virksomheder og myndigheder. Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit 
VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 704
Artikel 57, stk. 6

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

6. Godkendelser er underlagt frister for 
fornyet vurdering og indsendelse af 
substitutionsplaner og kan underlægges 
andre betingelser, bl.a. overvågning. 
Godkendelser underlægges en tidsgrænse på 
en periode på højst syv år.

Or. en
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Begrundelse

Ændring af ændringsforslag 61.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 705
Artikel 57, stk. 6

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

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

Or. en

Begrundelse

Identisk med Sacconis ændringsforslag 61. Det er nødvendigt at fastlægge en tidsgrænse for 
godkendelser. Der findes tilsvarende bestemmelser i lovgivningen om biocider og for genetisk 
modificerede organismer. Dette vil ligeledes anspore til innovation og udvikling af mere sikre 
alternativer.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 706
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.
Godkendelser skal være underlagt frister for 
fornyet vurdering.

6. Godkendelser er underlagt frister for 
fornyet vurdering og krav om en 
substitutionsplan og kan underlægges 
andre betingelser, bl.a. krav om 
overvågning. Godkendelser skal være 
underlagt en tidsgrænse på en periode på 
højst fem år.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering 
muliggør (og opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny 
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viden om risici, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og tilgængelige alternativer). Alle 
godkendelser bør være tidsbegrænsede og underlagt revidering højst hvert femte år, 
afhængigt af udviklingen af mere sikre alternativer eller teknologier.  Uden regelmæssige 
revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer tabt.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 707
Artikel 57, stk. 6

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

6. Godkendelser er underlagt frister for 
fornyet vurdering og indsendelse af 
substitutionsplaner og kan underlægges 
andre betingelser, bl.a. overvågning. 
Godkendelser underlægges en tidsgrænse på 
en periode på højst tre år.

Or. en

Begrundelse

Styrker ordførerens tilgang i ændringsforslag 61. Godkendelser skal underlægges en 
tidsgrænse for at anspore til innovation.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 708
Artikel 57, stk. 6

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

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

Or. nl

Begrundelse

Godkendelser er altid underlagt en tidsgrænse.
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 709
Artikel 57, stk. 7, litra c a) (nyt)

(ca) den periode, godkendelsen tildeles for

Or. en

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering muliggør (og 
opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny viden om risici, 
eksponering, samfundsøkonomiske fordele og muligheden for alternativer). Uden 
regelmæssige revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre 
alternativer tabt. En substitutionsplan bør indgå i alle godkendelser.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 710
Artikel 57, stk. 7, litra d)

(d) eventuelle betingelser, som 
godkendelsen er underlagt

(d) de betingelser, som godkendelsen er 
underlagt

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Marie-Noëlle Lienemann, 
Anne Ferreira, Mary Honeyball, Dan Jørgensen, Åsa Westlund og Riitta Myller

Ændringsforslag 711
Artikel 57, stk. 7, litra e)

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

Or. en

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering muliggør (og 
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opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny viden om risici, 
eksponering, samfundsøkonomiske fordele og muligheden for alternativer). Uden 
regelmæssige revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre 
alternativer tabt. En substitutionsplan bør indgå i alle godkendelser (Schlyter m.fl.).

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 57, stk. 6 (Ferreira).

Det er rimeligt, at alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering 
muliggør (og opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny 
viden om risici, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og tilgængelige alternativer). Alle 
godkendelser bør være tidsbegrænsede og underlagt revidering højst hvert femte år, 
afhængigt af udviklingen af mere sikre alternativer eller teknologier.  Uden regelmæssige 
revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer tabt 
(Honeyball).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 712
Artikel 57, stk. 7, litra f)

(f) eventuel overvågningsordning (f) overvågningsordningen

Or. en

Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering muliggør (og 
opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny viden om risici, 
eksponering, samfundsøkonomiske fordele og muligheden for alternativer). Uden 
regelmæssige revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre 
alternativer tabt. En substitutionsplan bør indgå i alle godkendelser.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Åsa 
Westlund, Riitta Myller og Mary Honeyball

Ændringsforslag 713
Artikel 57, stk. 7, litra f a) (nyt)

(fa) substitutionsplanen

Or. en
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Begrundelse

Alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering muliggør (og 
opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny viden om risici, 
eksponering, samfundsøkonomiske fordele og muligheden for alternativer). Uden 
regelmæssige revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre 
alternativer tabt. En substitutionsplan bør indgå i alle godkendelser (Schlyter m.fl.).

Det er rimeligt, at alle godkendelser bør være tidsbegrænsede, fordi periodisk revidering 
muliggør (og opmuntrer til) tilpasning til det tekniske fremskridt (f.eks. overvejelser om ny 
viden om risici, eksponering, samfundsøkonomiske fordele og tilgængelige alternativer). Alle 
godkendelser bør være tidsbegrænsede og underlagt revidering højst hvert femte år, 
afhængigt af udviklingen af mere sikre alternativer eller teknologier.  Uden regelmæssige 
revisionsperioder går ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer tabt 
(Jørgensen m.fl. + Mary Honeyball).

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 714
Artikel 57, stk. 8

8. Uanset eventuelle betingelser for en 
godkendelse sikrer indehaveren af 
godkendelsen, at eksponeringsniveauet 
reduceres så meget som teknisk muligt.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Stk. 8 stemmer ikke overens med risikovurderingen og bør udgå. Der tildeles godkendelse, 
hvis risikovurderingen viser, at risikoen for menneskers sundhed og/eller miljøet som følge af 
eksponering er ordentligt styret. Følgelig vil forpligtelsen til at reducere 
eksponeringsniveauet til et minimum medføre retlig og finansiel uklarhed.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 715
Artikel 57, stk. 8

8. Uanset eventuelle betingelser for en 
godkendelse sikrer indehaveren af 
godkendelsen, at eksponeringsniveauet 
reduceres så meget som teknisk muligt. 

8. Uanset eventuelle betingelser for en 
godkendelse sikrer indehaveren af 
godkendelsen, at eksponeringsniveauet 
reduceres så meget som teknisk muligt og 
økonomisk bæredygtigt.

Or. it

Begrundelse

I de tiltag, der er nødvendige for at reducere eksponeringsniveauet, bør der ligeledes tages 
højde for de økonomiske muligheder. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre 
ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

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

Ændringsforslag 716
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.
Hvis han ikke kan godtgøre, at risikoen 
styres tilfredsstillende, indsender han en 
ajourføring af den samfundsøkonomiske 
analyse, den analyse af alternativer og den 
substitutionsplan, der indgik i den 

udgår
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oprindelige ansøgning.
Hvis han kan godtgøre, at risikoen styres 
tilfredsstillende, indsender han en 
ajourføring af den kemiske 
sikkerhedsrapport.
Hvis andre elementer i den oprindelige 
ansøgning er ændret, indsender han også 
en ajourføring af disse elementer.

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 6, er tidsgrænsen og den 
beskrevne procedure unødvendige. Beslutninger om godkendelse kan allerede nu gennemgås 
på et givent tidspunkt og ændres eller endda annulleres. En tidsgrænse ville ganske enkelt 
være en yderligere byrde for virksomheder og myndigheder. Dette ændringsforslag skal ses 
sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 717
Artikel 58, stk. 1, afsnit 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. Hvis han ikke kan godtgøre, at 
risikoen styres tilfredsstillende, indsender 
han en ajourføring af den 
samfundsøkonomiske analyse, den analyse 
af alternativer og den substitutionsplan, der 
indgik i den oprindelige ansøgning. Hvis 
han kan godtgøre, at risikoen styres 
tilfredsstillende, indsender han en 
ajourføring af den kemiske 
sikkerhedsrapport. Hvis andre elementer i 

1. Godkendelser anses for gyldige, indtil 
Kommissionen træffer afgørelse om en ny 
ansøgning, forudsat at indehaveren af 
godkendelsen indsender en ny ansøgning 
senest 18 måneder før tidsgrænsens udløb.  I 
stedet for at genindsende alle elementer af 
den oprindelige ansøgning, kan ansøgeren 
blot indsende nummeret på den nuværende 
godkendelse, jf. dog andet, tredje og fjerde 
afsnit. 
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den oprindelige ansøgning er ændret, 
indsender han også en ajourføring af disse 
elementer.

Or. en

Begrundelse

Alle godkendelser bør være underlagt en tidsgrænse. Derfor skal også denne artikel ændres. I 
Kommissionens forslag er der to veje, der fører til godkendelse. Systemet vil være mere klart, 
hvis der kun er en vej.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 718
Artikel 58, stk. 1

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

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

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

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

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



(Ekstern oversættelse)

AM\565935DA.doc 77/90 PE 357.823v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

En række ændringsforslag, der alle sigter mod at styrke substitution og omsorgspligt.

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

Ændringsforslag 719
Artikel 58, stk. 3, afsnit 2

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

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

Or. it

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af "alvorlig og umiddelbar" risiko. Det er derfor op 
til Kommissionen på baggrund af visse kriterier at beslutte, om godkendelsen skal udsætte 
godkendelsen under den fornyede vurdering. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.  

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 720
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2, der udgår, af de samme 
forfattere. 
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Hvis de miljømæssige kvalitetsstandarder i henhold til direktiv 96/61/EF eller de 
miljømæssige mål i direktiv 2000/60/EF fjernes som undtagelser fra godkendelseskravet, er 
der ikke behov for at indsætte denne klausul om fornyet vurdering.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 721
Artikel 58, stk. 5

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 722
Artikel 59, stk. 4, litra d a)

(da) 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.

Or. en

Begrundelse

Det er rimeligt, at alle ansøgninger om godkendelse automatisk bør omfatte en 
substitutionsplan, så ansporingen til innovation i retning af mere sikre alternativer fastholdes.
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Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 723
Artikel 59, stk. 5

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, i 
relevante tilfælde med vedlæggelse af en 
substitutionsplan, herunder forskning og 
udvikling, og en køreplan for ansøgerens 
foreslåede tiltag.

Or. en

Begrundelse

Identisk med Sacconis ændringsforslag 66. I Kommissionens forslag er der to veje, der fører 
til godkendelse. Systemet vil være mere klart, hvis der kun er en vej. Dette ændringsforslag 
forener de to veje.

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

Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 724
Artikel 59, stk. 5, litra b)

(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.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Gennemførelsen er rent praktisk ikke mulig. Det ville ikke være nogen nytte at anmode 
producenterne om at give oplysninger og data om konkurrerende produkter, da oplysningerne 
om mulige alternativer i nogle tilfælde ikke engang er tilgængelige for de pågældende 
producenter. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til 
artiklerne under afsnit VII: Godkendelse (Vernola m.fl.).

Gennemførelsen er ikke praktisk mulig. Producenter bør ikke blive anmodet om at indsende 
oplysninger og data om en konkurrents produkter, eftersom de ikke nødvendigvis har de 
tilgængelige oplysninger om eventuel substitution, som i visse tilfælde ikke engang fremstilles 
af de pågældende producenter (Ulmer m.fl.).

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Carl Schlyter, Caroline 
Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 725
Artikel 59, stk. 6

6. Ansøgningen omfatter ingen af de 
følgende elementer:

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i ansøgninger om godkendelse fuldt ud tages højde for risiciene for 
menneskers sundhed og miljøet. Regulering ved hjælp af emissionsgrænser er ikke en 
hensigtsmæssig metode til at håndtere meget problematiske kemikalier (navnlig PBT og 
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vPvB) og kan ikke sikre en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. 
Anvendelse af sådanne stoffer i medicinsk udstyr kan have indirekte virkninger på menneskers 
sundhed (og miljøet), som der ikke er taget højde for i de specificerede direktiver (Jørgensen 
m.fl.).

I de her nævnte lovgivningsmæssige instrumenter tages der ikke højde for, om der findes 
erstatninger. Foranstaltningerne til at reducere de risici, som stoffer, der henhører under 
disse direktiver, udgør, er derfor ikke tilstrækkeligt behandlet og ikke i overensstemmelse med 
den foreslåede styrkelse af godkendelsen. Undtagelsen for anlæg, for hvilke der er tildelt en 
tilladelse i overensstemmelse med direktiv 96/61/EF er særligt problematisk, da der i dette 
direktiv ikke tages højde for det særlige problem med stoffer, der er persistente og 
bioakkumulerende (Schlyter m.fl.).

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 726
Artikel 59, stk. 6, litra a

a) risiciene for menneskers sundhed og 
miljøet som følge af emissioner af stoffet 
fra et anlæg, som er godkendt i henhold til 
direktiv 96/61/EF

udgår

Or. fr

Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2, litra a).

Ændringsforslag af Anne Ferreira og Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 727
Artikel 59, stk. 6, litra b)

(b) risiciene for og via vandmiljøet som 
følge af udledning af stoffet fra en 
punktkilde underlagt kravet om 
forudgående regulering, som omhandlet i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF og 
lovgivning vedtaget i henhold til artikel 16 i 
samme direktiv

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Skal sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 57, stk. 2, litra b).

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

Ændringsforslag 728
Artikel 61, stk. 2

2. Agenturet offentliggør på sit websted 
generel information om anvendelser, som 
der er modtaget ansøgninger om, idet der 
tages fortrolighedshensyn i 
overensstemmelse med artikel 116, sammen 
med en frist, inden for hvilken berørte 
tredjeparter kan indsende oplysninger om 
alternative stoffer eller teknologier.

2. Agenturet offentliggør på sit websted 
generel information om anvendelser, som 
der er modtaget ansøgninger om, idet der 
tages fortrolighedshensyn i 
overensstemmelse med artikel 116.

Or. en

Begrundelse

Tredjeparter bør ikke opfordres til at indsende oplysninger om alternative stoffer eller 
teknologier, da udviklingen og gennemførelsen bør være op til markedet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 729
Artikel 61, stk. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde.
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter.

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter og kan anmode disse 
tredjeparter om yderligere oplysninger, hvis 
der er behov for dette.
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Hvis et eller begge udvalg beslutter, at der 
er behov for yderligere oplysninger om 
alternative stoffer eller teknologier, kan de 
foranstalte en undersøgelse om 
tilgængelige alternativer. En sådan 
undersøgelse finansieres af det af agenturet 
fastlagte godkendelsesgebyr.

Or. en

Begrundelse

Agenturets udvalg har behov for mere fleksibilitet til at samle oplysninger og bør kunne 
foranstalte uafhængige rapporter om mulige erstatninger.  Disse yderligere oplysninger ville 
derefter være til udvalgenes rådighed, når de træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning 
opfylder kravene til godkendelse. I henhold til den eksisterende lovgivning skal nationale 
eksperter allerede nu træffe beslutning om tilgængeligheden af mere sikre alternativer. 
Eftersom agenturets udvalg har 10 måneder til at udarbejde deres beslutning, bør det være 
muligt at afslutte en undersøgelse om alternativer inden for denne periode.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 730
Artikel 61, stk. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter.

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter og kan indhente yderligere 
oplysninger fra tredjeparter eller 
uafhængige undersøgelser, hvis der er 
behov for dette. Navnlig i tilfælde af 
substitution af stoffer og nye teknologier 
kan medlemsstaterne i en kort periode 
foranstalte indhentning af sådanne 
oplysninger fra en ekstern kilde eller en 
videnskabeligt anerkendt myndighed. 
Udgifterne kan dækkes af agenturet, og de 
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relevante bevillinger kan gives (artikel 59, 
stk. 7).

Or. el

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nyttigt, eftersom en grundigere undersøgelse af mulige alternative 
stoffer (under godkendelsesproceduren) hjælper SMV'erne. Beslutningerne tages på 
baggrund af optimale oplysninger, og hvis der udføres uafhængige undersøgelser af 
uafhængige konsulenter, kan oplysningerne videregives til små producenter (i dette tilfælde 
kemiske SMV'er).

Ændringsforslag af Mary Honeyball og Anders Wijkman

Ændringsforslag 731
Artikel 61, stk. 3

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter.

3. Ved udarbejdelsen af udtalelser 
kontrollerer de i stk. 1 nævnte udvalg først, 
at ansøgningen omfatter alle de oplysninger, 
der er angivet i artikel 59, for så vidt angår 
det pågældende udvalgs kompetenceområde. 
Hvis det er nødvendigt, anmoder udvalget 
ansøgeren om yderligere oplysninger for at 
bringe ansøgningen i overensstemmelse med 
kravene i artikel 59. De to udvalg tager også 
hensyn til eventuelle oplysninger indsendt af 
tredjeparter og kan anmode disse 
tredjeparter om yderligere oplysninger, hvis 
der er behov for dette.

Hvis et eller begge udvalg beslutter, at der 
er behov for yderligere oplysninger om 
alternative stoffer eller teknologier, kan de 
foranstalte en tidsbegrænset undersøgelse 
om tilgængelige alternativer gennemført af 
en konsulent eller en medlemsstats 
myndighed. Sådanne undersøgelser 
finansieres af det af agenturet fastlagte 
godkendelsesgebyr (artikel 59, stk. 7).

Or. en
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Begrundelse

Agenturets udvalg har behov for mere fleksibilitet for at samle oplysninger og bør kunne 
rekvirere uafhængige konsulenter og nationale eksperter til at rapportere om mulige 
erstatninger. Disse yderligere oplysninger ville derefter være til udvalgenes rådighed, når de 
træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning opfylder kravene til godkendelse. I henhold til 
den eksisterende lovgivning skal nationale eksperter allerede nu træffe beslutning om 
tilgængeligheden af mere sikre alternativer. Eftersom agenturets udvalg har 10 måneder til at 
udarbejde deres beslutning, bør det være muligt at afslutte en undersøgelse om alternativer 
inden for denne periode.

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

Ændringsforslag 732
Artikel 61, stk. 5, afsnit 3

Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte 
kommentarer, sender han en skriftlig 
argumentation til agenturet inden 2 måneder 
efter modtagelse af udkastet til udtalelse.
Udvalgene behandler kommentarerne og 
vedtager deres endelige udtalelser inden 2 
måneder efter modtagelse af de skriftlige 
argumenter, idet de, hvor det er relevant,
tager hensyn til sådan argumentation. Inden 
for en frist på yderligere 15 dage fremsender 
agenturet udtalelserne, med den skriftlige 
argumentation vedlagt, til Kommissionen, 
medlemsstaterne og ansøgeren.

Hvis ansøgeren ønsker at fremsætte 
kommentarer, sender han en skriftlig 
argumentation til agenturet inden 2 måneder 
efter modtagelse af udkastet til udtalelse. 
Udvalgene behandler kommentarerne og 
vedtager deres endelige udtalelser inden 2 
måneder efter modtagelse af de skriftlige 
argumenter, idet de tager hensyn til sådan 
argumentation. Inden for en frist på 
yderligere 15 dage fremsender agenturet 
udtalelserne, med den skriftlige 
argumentation vedlagt, til Kommissionen, 
medlemsstaterne og ansøgeren.

Or. en

Begrundelse

Der bør tages højde for ansøgerens kommentarer i alle tilfælde, ikke kun hvor det er relevant.

Bilagene kan indeholde forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der ikke bør offentliggøres 
for at beskytte forretningsoplysninger.

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 69.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 733
Artikel 61, stk. 6

6. Agenturet gør de ikke-fortrolige dele af 
dets udtalelser samt eventuelle bilag hertil
offentligt tilgængelige på dets websted i 
overensstemmelse med artikel 116.

6. Agenturet gør de ikke-fortrolige dele af 
dets udtalelser offentligt tilgængelige på dets 
websted i overensstemmelse med artikel 
116.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ovenstående ændringsforslag.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 734
Artikel 61, stk. 6

6. Agenturet gør de ikke-fortrolige dele af 
dets udtalelser samt eventuelle bilag hertil 
offentligt tilgængelige på dets websted i 
overensstemmelse med artikel 116.

6.  Agenturet gør de ikke-fortrolige dele af 
dets udtalelser samt eventuelle bilag hertil 
offentligt tilgængelige på dets websted i 
overensstemmelse med artikel 116, samtidig 
med at det formidler dem til ansøgeren.

Or. it

Begrundelse

I henhold til den af Kommissionen foreslåede procedure er det kun ansøgeren af 
godkendelsen, der er underrettet om, hvorvidt en godkendelse skal tildeles. Der er derfor 
risiko for, at producenten anvender den periode, hvor det kun er ansøgeren, der ved, at 
godkendelsen er afvist, til at levere det forbudte stof eller artikler indeholdende stoffet til 
forhandlere med den hensigt at tilsidesætte sine egne forpligtelser, før forbuddet træder i 
kraft.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 735
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, der skal anvendes separat, i 
præparater eller artikler, og som opfylder 
betingelserne i artikel 54, etiketteres og 
ledsages altid af et sikkerhedsdatablad.  
Etiketten indeholder:
(a) stoffets navn
b) oplysning om, at stoffet er optaget i bilag 
XIII, og 
c) enhver særlig anvendelse, som stoffet er 
godkendt til.

Or. it

Begrundelse

Præciserer ændringsforslag 69 af ordføreren, så det kun omhandler de stoffer, der kræver 
godkendelse.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 736
Artikel 62

Godekendelsesindehavernes forpligtelser Oplysningsforpligtelser for stoffer, der 
kræver godkendelse

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

1. For alle stoffer, der kræver godkendelse i 
henhold til artikel 54, videregives 
oplysningerne i stk. 3. i forsyningskæden 
for stoffer og præparater ved hjælp af en 
etiket og optages i sikkerhedsdatabladet.  
2. Hvis sådanne stoffer indarbejdes i en 
artikel af en downstream-bruger eller 
indarbejdes i en importeret artikel, 
videregives oplysningerne i stk. 3 videre 
ned gennem artiklens forsyningskæde. 
Oplysningerne kan fremgå af en etiket eller 
sammen med andre oplysninger, der 
normalt gives til downstream-brugere eller 
forbrugere af artikler, hvor dette er 
relevant.
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3. Oplysningerne i henhold til stk. 1 og stk. 
2 omfatter a) stoffets navn og b) om stoffet 
kun opfylder kriterierne i artikel 54 for 
optagelse i bilag XIII, eller om det er 
optaget i fortegnelsen i bilag XIII eller 
godkendt til en særlig anvendelse.  I 
sidstnævnte tilfælde angives den godkendte 
anvendelse og godkendelsesnummeret.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede forpligtelser for godkendelsesindehaverne er ikke tilstrækkelige. Det er vigtigt, 
at de mange brugere af kemikalier samt de, der forvalter affald, har mulighed for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at undgå skade på menneskers sundhed eller 
miljøet.

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

Ændringsforslag 737
Artikel 63

Artikel 63

Downstream-brugere

1. Downstream-brugere, der anvender et 
stof i overensstemmelse med artikel 53, stk. 
2, underretter agenturet herom inden 3 
måneder efter modtagelsen af den første 
leverance af stoffet. De anvender det af 
agenturet i henhold til det i artikel 108 
fastlagte format.

2. Agenturet opretter og ajourfører en 
fortegnelse over downstream-brugere, der 
har underrettet agenturet i 
overensstemmelse med stk. 1. Agenturet 
giver de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne adgang til denne 
fortegnelse.

udgår
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Or. it

Begrundelse

For at undgå at placere yderligere og uholdbare byrder på SMV'erne, ville det være 
hensigtsmæssigt at fravige underretningsproceduren for downstream-brugere af godkendte 
stoffer. Sammen med de omfattende oplysnings- og præsentationskrav vedrørende 
registreringsproceduren (artikel 32-34) ville dette udgøre en yderligere og uholdbar byrde 
for SMV'erne.  Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til 
artiklerne under afsnit VII: Godkendelse.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 738
Artikel 63, stk. 1

1. Downstream-brugere, der anvender et 
stof i overensstemmelse med artikel 53, stk. 
2, underretter agenturet herom inden 3 
måneder efter modtagelsen af den første 
leverance af stoffet. De anvender det af 
agenturet i henhold til det i artikel 108 
fastlagte format.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der fastlægges en underretningsprocedure for de downstream-brugere, der anvender 
godkendte stoffer. Dette udgør ud over oplysnings- og rapporteringsforpligtelserne sammen 
med registreringsproceduren (artikel 32-34) et yderligere arbejdspres, som er uanvendeligt 
for SMV'erne.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 739
Artikel 63, stk. 2, litra a (nyt)

2a. Producenter og importører af artikler, 
der indeholder stoffer, der opfylder 
kriterierne for godkendelse, sikrer, at disse 
artikler etiketteres med en tydelig 
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bemærkning herom og med 
godkendelsesnummeret/-numrene, hvor 
dette er relevant.

Or. en

Begrundelse

Det prioriteres, at forbrugerne kan træffe beslutninger med kendskab til de faktiske 
omstændigheder, når de køber artikler. Det er derfor vigtigt, at artikler, der indeholder 
stoffer, der opfylder godkendelseskriterierne, etiketteres tydeligt.


