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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 323
AFSNIT X, OVERSKRIFT

Fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer

Fortegnelse over klassificeringer

Or. it

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.
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Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 324
ARTIKEL 109

Dette afsnit finder anvendelse på: udgår
a) stoffer, der skal registreres af en 
producent eller importør
b) stoffer der falder ind under artikel 1 i 
direktiv 67/548/EØF, og som opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til nævnte direktiv, og som 
markedsføres enten alene eller i et 
præparat i højere koncentration end de 
grænser, der er fastsat i direktiv 
1999/45/EF, hvilket medfører at præparatet 
klassificeres som farligt.

Or. de

Begrundelse

En separat klassificerings- og etiketteringsfortegnelse er overflødig, da klassificeringen og 
etiketteringen bliver anmeldt i forbindelse med registreringen eller indgivelsen af de 
grundlæggende oplysninger. De pågældende oplysninger foreligger i en database, som 
agenturet opretter og vedligeholder i henhold til artikel 73, stk. 2, litra d). Endnu en 
anmeldelsespligt med henblik på oprettelsen af en sådan fortegnelse udgør en unødig 
belastning for producenter og importører, uden at der opnås flere oplysninger.

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

Ændringsforslag 325
ARTIKEL109, LITRA B

b) stoffer der falder ind under artikel 1 i 
direktiv 67/548/EØF, og som opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til nævnte direktiv, og som 
markedsføres enten alene eller i et præparat i 
højere koncentration end de grænser, der er 
fastsat i direktiv 1999/45/EF, hvilket 
medfører at præparatet klassificeres som 
farligt.

b) stoffer der falder ind under artikel 1 i 
direktiv 67/548/EØF, og som opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige 
stoffer i henhold til nævnte direktiv, og som 
markedsføres i mængder over 100 kg om 
året pr. producent eller importør enten 
alene eller i et præparat i højere 
koncentration end de grænser for skadelig 
påvirkning af sundheden eller miljøet, der 
er fastsat i direktiv 1999/45/EF, hvilket 
medfører at præparatet klassificeres som 
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farligt.

Dette afsnit gælder ikke for stoffer, der er 
undtaget fra registrering.

Or. it

Begrundelse

En minimumsmængde bør foreskrives, ellers skal også ganske små mængder meddeles. Der er 
ikke fastsat koncentrationsgrænser for de fysisk-kemiske virkninger i direktiv 1999/45/EF.. 
Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til afsnit X om 
fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

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

Ændringsforslag 326
ARTIKEL 110, STK. 1, INDLEDNING

1. Enhver importør eller producent eller 
gruppe af importører eller producenter, som 
markedsfører et stof, som falder ind under 
artikel 109, skal meddele agenturet følgende 
oplysninger, således at de kan optages i 
fortegnelsen i overensstemmelse med artikel 
111, medmindre de er indsendt som del af 
registreringen:

1. Enhver importør eller producent eller 
gruppe af importører eller producenter, som 
markedsfører et stof, som falder ind under 
artikel 109, skal meddele agenturet følgende 
oplysninger, således at de kan optages i 
fortegnelsen i overensstemmelse med artikel 
111, hvis der ikke i forvejen er krav om at 
meddele det som del af registreringen:

Or. it

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

Ændringsforslag 327
ARTIKEL 110, STK. 1, LITRA B

(b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV

(b) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV. For de stoffer, der 
omfattes af artikel 109, litra b, er de 
oplysninger, der omhandles i punkt 2.1 i 
bilag IV tilstrækkelige.

Or. it
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Begrundelse

Det bør undgås, at samme krav foreligger flere gange. Med hensyn til litra b er de samlede 
krav i del 2 i bilag IV overdrevne og udgiftskrævende. Dette ændringsforslag skal ses sammen 
med de øvrige ændringsforslag til afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer. 

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

Ændringsforslag 328
ARTIKEL 110, STK. 1, LITRA D

(d) stoffets/stoffernes deraf følgende 
fareetikettering ved anvendelse af artikel 
23, 24 og 25 i direktiv 67/548/EØF

udgår

Or. it

Begrundelse

Det bør undgås, at samme krav foreligger flere gange. Med hensyn til litra d bør fortegnelsen 
indeholde en klassificering og ikke en etikettering. Dette ændringsforslag skal ses sammen 
med de øvrige ændringsforslag til afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og 
etiketteringer. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland + Chris Davies

Ændringsforslag 329
ARTIKEL 110, STK. 3

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

3. Når forpligtelsen i stk. 1 resulterer i 
indførsel af forskellige oplysninger for det 
samme stof i fortegnelsen, formulerer 
anmeldere en fælles indførsel til
fortegnelsen.

Hvis forskellige anmeldere og registranter 
er uenige, vedtager agenturet efter høring 
af alle berørte en fælles indførsel.

Or. nl
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Begrundelse

Et stof kan klassificeres på mere end en måde (Johannes Blokland).

Det er vigtigt, at klassificeringen af samme stoffer produceret af forskellige producenter er 
ens (Chris Davies). 

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

Ændringsforslag 330
ARTIKEL 111, OVERSKRIFT

Harmonisering af klassificering og 
etikettering

Harmonisering af klassificering

Or. it

Begrundelse

Disse bestemmelser er gentagelser, da der i forvejen findes bestemmelser i artikel 109 og 20. 
Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

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

Ændringsforslag 331
ARTIKEL 111, STK. 1, AFSNIT 1

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering og 
etikettering i overensstemmelse med bilag 
XIV.

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer på 
fællesskabsniveau kun i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, hvis de opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1, 2 eller 3, eller som et luftbåret 
allergen. Med henblik herpå, kan de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
fremsende forslag til agenturet om 
harmoniseret klassificering og etikettering i 
overensstemmelse med bilag XIV.

Or. it
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Begrundelse

Disse bestemmelser er gentagelser, da der i forvejen findes bestemmelser i artikel 109 og 20. 
Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

7

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

Ændringsforslag 332
ARTIKEL 111, STK. 1, AFSNIT 2

Agenturet opdaterer fortegnelsen, når det 
modtager opdaterede oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 110, stk. 4.

Agenturet opdaterer fortegnelsen, når det 
modtager opdaterede oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 20, stk. 1, 
litra ga eller artikel 110, stk. 4.

Or. it

Begrundelse

Disse bestemmelser er gentagelser, da der i forvejen findes bestemmelser i artikel 109 og 20. 
Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

.

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

Ændringsforslag 333
ARTIKEL 111, STK. 2, LITRA A

(a) om der med hensyn til de indførte 
oplysninger findes en harmoniseret 
klassificering og etikettering på 
fællesskabsplan gennem optagelse i bilag I 
til direktiv 67/548/EØF

(a) om der med hensyn til de indførte 
oplysninger findes en harmoniseret 
klassificering på fællesskabsplan gennem 
optagelse i bilag I til direktiv 67/548/EØF

Or. it
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Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 334
ARTIKEL 112, OVERSKRIFT

Harmonisering af klassificering og 
etikettering

Harmonisering af klassificering 

Or. it

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 335
ARTIKEL 112, STK. 1

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer på 
fællesskabsniveau kun i bilag I til direktiv 
67/548/EØF, hvis de opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1, 2 eller 3, eller som et luftbåret 
allergen. Med henblik herpå, kan de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
fremsende forslag til agenturet om 
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agenturet om harmoniseret klassificering og 
etikettering i overensstemmelse med bilag 
XIV.

harmoniseret klassificering i 
overensstemmelse med bilag XIV.

Or. it

Begrundelse

Denne ændring er i overensstemmelse med ændringerne til bestemmelserne og tjener til at 
undgå gentagelser. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til 
afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 336
ARTIKEL 112, STK. 1

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering og 
etikettering i overensstemmelse med bilag 
XIV.

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
kan harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau ligeledes 
optages i bilag I til direktiv 67/548/EØF 
samt til direktiv 1999/45/EF. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering og 
etikettering i overensstemmelse med bilag 
XIV.

Or. en

Begrundelse

Begrænsning af harmoniseret klassificering til kun nogle uønskede virkninger er ikke 
acceptabel. Der er mange flere yderst relevante virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet. Klassificering har vist sig at være meget kontroversiel, for kontroversiel til at blive 
overladt til industrien alene. En harmoniseret klassificering gør det muligt at løse konflikter 
uden at gå til domstolene, hvilket er ressourcebesparende. Endvidere er det klassificeringen 
af præparater, der afgør om en kemisk sikkerhedsvurdering (art. 29) skal udføres, og derfor 
er det vigtigt at få en harmoniseret klassificering for at undgå usikkerhed og konflikter.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 337
ARTIKEL 112, STK. 1

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. Med henblik 
herpå, kan de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremsende forslag til 
agenturet om harmoniseret klassificering 
og etikettering i overensstemmelse med 
bilag XIV.

1. Fra ikrafttrædelsen af denne forordning, 
optages harmoniserede klassificeringer og 
etiketteringer på fællesskabsniveau kun i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, hvis de 
opfylder kriterierne for klassificering som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, 2 eller 3, 
eller som et luftbåret allergen. 

a) Med henblik herpå kan de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fremsende 
forslag til agenturet om harmoniseret 
klassificering og etikettering i 
overensstemmelse med bilag XIV
b) Agenturet kan udarbejde harmoniseret 
klassificering og etikettering i 
overensstemmelse med bilag XI.

Or. en

Begrundelse

Er en naturlig følge af ændringsforslagene til afsnit VI (vurdering).

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

Ændringsforslag 338
ARTIKEL 113

Forpligtelserne i artikel 110 finder 
anvendelse fra den første frist fastsat i 
henhold til artikel 21, stk. 1.

Forpligtelserne i artikel 110 finder 
anvendelse fra den første frist fastsat i 
henhold til artikel 21.

Or. it
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Begrundelse

Hvis fortegnelsen skal udarbejdes fra førregistreringsprocessen bør tidsfristerne være de 
samme Dette ændringsforslag skal ses sammen med de øvrige ændringsforslag til afsnit X om 
fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.

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

Ændringsforslag 339
ARTIKEL 114

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

1. Hvert andet år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, og som indeholder afsnit om 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

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

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

2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert andet år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

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

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

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

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

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

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

Or. it

Begrundelse

I betragtning af denne forordning meget innovative karakter bør rapporterne om dens 
virkning fremlægges med kortere mellemrum, også således at gennemførelsen af forordningen 
kan kontrolleres ordentligt og detaljeret. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de 
øvrige ændringsforslag til afsnit X om fortegnelse over klassificeringer og etiketteringer.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 340
ARTIKEL 114

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

1. Hvert andet år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format. Rapporterne 
skal bl.a. indeholde oplysninger om gen-
nemførte overvågnings- og kontrolforan-
staltninger, konstaterede overtrædelser og 
sanktionerne herfor samt problemer med 
gennemførelsen af forordningen.

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

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

2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert andet år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

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

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

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til en harmoniseret omsætning af forordningen bør medlemsstaternes 
rapporteringsperioder gøres langt kortere. Ellers kan fejludviklinger ikke korrigeres så tidligt 
som muligt. Der bør også være indholdsmæssige mindstekrav til rapporterne for at sikre, at 
deres kvalitet når op på et passende niveau.
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Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato

Ændringsforslag 341
ARTIKEL 114

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

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

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

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

2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert tredje år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

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

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

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

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Tidsfristerne bør være kortere for at muliggøre kontrol og om nødvendigt rette op.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 342
ARTIKEL 114

1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 

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

vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter denne forordnings ikrafttrædelse.
2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert femte år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter meddelelsesdatoen i henhold til artikel 
131, stk. 2.
3. Hvert tiende år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.

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

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

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne, agenturet og Kommissionen bør offentliggøre rapporter hvert femte år. 
Hvert tiende år er ikke nok. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 

Ændringsforslag 343
ARTIKEL 114 A (ny)

Artikel 114a
Oplysninger til offentligheden
For at fremme sikker og bæredygtig 
anvendelse blandt forbrugerne af kemiske 
stoffer, præparater og afledte produkter gør 
producenterne passende oplysninger 
tilgængelige gennem etiketter, der påføres
alle enheder, der markedsføres med henblik 
på salg til forbrugerne. Mærkningen 
suppleres desuden, hvor det er 
hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder, 
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som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse af den
pågældende artikel.

Or. en

Let ændret formulering af ændringsforslag 103 i forslaget til betænkning..

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 344
ARTIKEL 114 A (ny)

Artikel 114a
Oplysninger til offentligheden

For at fremme sikker og bæredygtig 
anvendelse blandt forbrugerne af artikler, 
der indeholder kemiske stoffer, gør 
producenterne oplysninger, der bygger på 
risici, tilgængelige gennem etiketter, der 
påføres hver enkelt enhed, der 
markedsføres med henblik på salg til 
forbrugerne. De skal klart og tydeligt 
identificere de stoffer, der indgår i det 
markedsførte produkt og indeholde 
oplysninger om korrekt anvendelse af 
produktet samt oplysninger om sundheds-
eller miljørisici, der er forbundet med den 
anbefalede anvendelse, eller forudselige 
situationer med forkert anvendelse. 
Mærkningen suppleres desuden, hvor det 
er hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder, 
som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse af den 
pågældende artikel.
Distributørerne stilles mere detaljerede 
oplysninger til rådighed, således at de bedre 
kan rådgive offentligheden og sikre, at 
forbrugerne har et frit valg baseret på 
kendskab til produktet.

Or. fr
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Begrundelse

Udarbejdelse af et kommunikationssystem, der især gennem en så præcis, klar  og tydelig 
mærkning af produkter med kemiske stoffer er af afgørende betydning for at øge forbrugernes 
kendskab.
Kun sådan vil de være i stand til at vælge mellem forskellige produkter, og et vigtigt 
hjælpemiddel kunne desuden være, at distributørerne modtog mere detaljerede oplysninger 
fra producenterne eller importørerne af de kemiske stoffer, som de markedsfører.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Péter Olajos, 
Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 345
ARTIKEL 114 A (ny)

Artikel 114a
Særlige bestemmelser om oplysninger til 

offentligheden:
1. For at fremme sikker og bæredygtig 
anvendelse af stoffer og præparater, gør 
producenterne oplysninger, der bygger på 
risici, tilgængelige gennem etiketter, der 
påføres hver enkelt enhed, der 
markedsføres med henblik på salg til 
forbrugerne. Disse etiketter identificerer de 
risici, der er forbundet med den anbefalede 
anvendelse, eller forudselige situationer 
med forkert anvendelse. Mærkningen 
suppleres desuden, hvor det er 
hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder, 
som giver mere detaljerede oplysninger om 
sikkerhed og anvendelse af stoffet eller 
præparatet.
2. Direktiv 1999/45/EF og 1967/548/EF 
ændres tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af et passende og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give 
forbrugerne den nødvendige information og rådgivning, til at de kan anvende stoffer og 
præparater med kemiske stoffer på en sikker og effektiv måde.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 346
ARTIKEL 114 A (ny)

Artikel 114a
Særlige bestemmelser om oplysninger til 

offentligheden:
Producenter af præparater til almindelig 
anvendelse eller de personer, der er 
ansvarlige for deres markedsføring, stiller 
risikobaseret information, der identificerer 
risici forbundet med normal anvendelse 
eller rimelig forudselig anvendelse, til 
rådighed gennem især mærkning  af 
varerne og desuden, hvor det er 
hensigtsmæssigt, af brug af andre 
kommunikationskanaler såsom websteder 
Producenter af præparater til anvendelse af 
arbejdstagerne stiller risikobaseret 
information, der identificerer risici 
forbundet med normal anvendelse og 
rimelig forudselig anvendelse, sikker brug 
og mulige arbejdsrelaterede sundhedsrisici 
til rådighed.
Denne information stilles til rådighed 
gennem mærkning af varerne og gennem 
uddannelse, og suppleret med andre 
kommunikationskanaler såsom websteder.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af effektive kommunikationssystemer er af afgørende betydning, hvis Reach skal 
føre til større tiltro til kemiske stoffer og deres anvendelse blandt forbrugerne. Et sådant 
system skulle give forbrugerne adgang til  den nødvendige information til at kunne styre 
enhver risici som følge af kemiske stoffer i præparater og til at kunne anvende dem på en 
sikker måde. Der bør stilles særlig information til rådighed for arbejdstagere.
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Ændringsforslag af Frederika Brepoels, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 347
ARTIKEL 115, STK. 1 A (nyt)

1a. Denne information gøres tilgængelig på 
hvert af de officielle sprog i EU.

Or. nl

Begrundelse

Reach-systemet har bl.a. til formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Det er af 
afgørende betydning, at de berørte parter kan få adgang til oplysninger om kemiske stoffer på 
et sprog, som de behersker.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 348
ARTIKEL 115, STK. 2

2. Hver gang en anmodning om adgang til 
dokumenter fremsættes over for agenturet i 
henhold til forordning (EF) nr. 1049/2001, 
foretager agenturet en høring af den 
tredjepart, der er truffet bestemmelse om i 
artikel 4, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1049/2001 i 
overensstemmelse med første og tredje 
afsnit.

2. Hver gang en anmodning om adgang til 
dokumenter, dog ikke dokumenter på den 
liste, der omhandles i artikel 116, stk. 1, 
fremsættes over for agenturet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og som 
vedrører dokumenter, hvor ansøgeren har 
ønsket fortrolig behandling, foretager 
agenturet en høring af den tredjepart, der er 
truffet bestemmelse om i artikel 4, stk. 4, i 
forordning (EF) nr. 1049/2001 i overens-
stemmelse med første og tredje afsnit.

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

Agenturet underretter registranten og, hvis 
dette er relevant, downstream-brugeren, 
ansøgeren eller anden berørt tredjepart om 
denne anmodning. 
. 
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en begrundelse.
En sådan erklæring behandles af 
agenturet, som på grundlag af 
begrundelsen afgør, om det kan acceptere 
denne erklæring, før det træffer afgørelse 
om, hvorvidt det skal efterkomme 
anmodningen om adgang til dokumenter. 
Agenturet underretter den berørte part, som
i henhold til artikel 87, 88 og 89 kan 
appellere enhver afgørelse truffet af 
agenturet om ikke at acceptere erklæringen
til appeludvalget inden for 15 dage efter at 
den pågældende afgørelse er truffet. En 
sådan appel har opsættende virkning. 
Appeludvalget træffer afgørelse om appellen 
inden for en frist på 30 dage.

Agenturet underretter inden femten 
arbejdsdage fra registreringen af 
anmodningen ansøgeren, registranten, den 
potentielle registrant, downstream-
brugeren, ansøgeren eller anden berørt 
tredjepart om  sin afgørelse om 
anmodningen om adgang til dokumenter. 
Enhver af disse parter kan i henhold til 
artikel 87, 88 og 89 appellere denne 
afgørelse truffet af agenturet til 
appeludvalget inden for 15 dage efter at den 
pågældende afgørelse er truffet. En sådan 
appel har opsættende virkning. 
Appeludvalget træffer afgørelse om appellen 
inden for en frist på 30 dage.

Or. en

Begrundelse

Forbedret ordlyd i forhold til ordførerens ændringsforslag 105.

De nuværende bestemmelser om adgang til information er ikke i overensstemmelse med 
Århus-konventionen og bør derfor ændres. Det skal klarlægges, at artikel 115, stk. 2, kun 
vedrører oplysninger i "gråzonen", dvs. oplysninger, der ikke udtrykkeligt er angivet i artikel 
116 (altid ikke-fortrolige eller altid fortrolige oplysninger). 

Der skal fastsættes en tidsfrist for afgørelserne om appeller.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 349
ARTIKEL 115, STK. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 350
ARTIKEL 115, STK. 3

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

3. I henhold til Europa-Parlamentet og 
Rådets forordning (EF) nr. 2003/4 gives der 
adgang til ikke-fortrolige oplysninger, som 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne er i besiddelse af, og som 
er indsendt i henhold til denne forordning. 

Or. fr

Begrundelse

Ansøgningerne om information til medlemsstaterne bør forvaltes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2003/4. Den appelprocedure med opsættende virkning, der åbnes 
for i det nuværende forslag, giver grønt lys for talrige, forsinkende procedurer og udgør en 
begrænsning af omfanget af direktiv 2003/4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 351
ARTIKEL 115, STK. 4
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4. Så længe en appel endnu ikke er afgjort, 
eller så længde, der stadig kan indgives en 
appel, holder agenturet og enhver 
kompetent myndighed i en medlemsstat de 
pågældende oplysninger fortrolige.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Ansøgningerne om information til medlemsstaterne bør forvaltes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 2003/4. Den appelprocedure med opsættende virkning, der åbnes 
for i det nuværende forslag, giver grønt lys for talrige, forsinkende procedurer og udgør en 
begrænsning af omfanget af direktiv 2003/4.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 352
ARTIKEL 115 a (ny)

Artikel 115a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 
om stoffer i artikler
Downstream-brugere , som i en artikel 
inkorporerer et stof eller præparat, for 
hvilket der er etableret et 
sikkerhedsdatablad, og de personer, der 
senere håndterer eller yderligere 
forarbejder denne artikel, videregiver 
sikkerhedsdatabladet til modtagere af 
artiklen eller heraf afledte produkter. 
Individuelle forbrugere er ikke modtagere.
Individuelle forbrugere har ret til, efter 
anmodning og inden for 15 arbejdsdage, af 
producenten eller importøren 
omkostningsfrit at få stillet oplysninger om 
de stoffer, der forekommer i en artikel 
produceret eller importeret af denne, til 
rådighed.

Or. en
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Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 353
ARTIKEL 116, OVERSKRIFT

Fortrolighed Gennemsigtighed og fortrolighed

Or. en

Begrundelse

Overskriften bør på en afbalanceret måde gengive artiklens indhold.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle 

+ Françoise Grossetête + Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 354
ARTIKEL 116, STK. 1, INDLEDNING

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger:

1. Følgende oplysninger betragtes ikke som 
fortrolige oplysninger, medmindre 
producenten eller importøren for hver 
enkelt sag fremlægger grunde hertil:

Or. en

Begrundelse

Der bør være mulighed for at gøre undtagelser til kravet om ikke-fortrolighed på grundlag af 
en analyse af de enkelte sager og producentens/importørens grunde. Analysemetoder 
henhører under de fortrolige oplysninger og er ikke interessante for offentligheden. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit XI om 
information (Marcello Vernola m.fl.). 

Enkelte undtagelser fra reglen om, at visse oplysninger ikke er fortrolige, bør være mulige. I 
sådanne tilfælde bør det overlades til producenten/importøren at fremlægge grunde, der 
berettiger en fortrolig behandling også af de oplysninger, der er nævnt i artikel 116, stk. 1.
(Thomas Ulmer m.fl.). 

Der bør være individuelle undtagelsesmuligheder til reglen om ikke-fortrolighed (Françoise 
Grossetête).

1. I enkelttilfælde bør det overlades til producenten/importøren at begrunde årsagerne til en 
eventuel fortrolig behandling også af de i artikel 116, stk. 1, anførte informationer. 2. Stoffets 
handelsnavn kan være en følsom information i forhold til andre markedsdeltagere, da der kan 
udledes markedsrelationer mellem producenter og aftagere. Denne information skal 
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klassificeres som fortrolig i henhold til stk. 2. 3. Offentliggørelse af DNEL-værdier er ikke 
krævet i henhold til gældende ret. Identificering af disse værdier er omkostningskrævende og 
bør ikke uden afvejning (art. 115) være tilgængelig for markedsdeltagerne. 4. 
Sikkerhedsdatabladet indeholder ofte oplysninger, der kun er bestemt for den direkte kunde, 
f.eks. detaljerede anvendelsesdata. Disse anvendelsesdata skal udtrykkeligt anses som 
fortrolige, jf. artikel 116, stk. 2. (Holger Krahmer m.fl.).

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 355
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA A

A) Følgende oplysninger betragtes ikke 
som fortrolige oplysninger:

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 356
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA B

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

b) navn i IUPAC-nomenklatur, for så vidt 
angår farlige stoffer i henhold til direktiv 
67/548/EØF, medmindre andre 
bestemmelser i bilag Ia i denne forordning 
eller artikel 15 i direktiv 1999/45/EF finder 
anvendelse

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 357
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA C
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c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant, såfremt der er tale om et farligt 
stof, jf. direktiv 67/548/EØF, medmindre 
andre bestemmelser i bilag Ia i denne 
forordning eller artikel 15 i direktiv 
1999/45/EF finder anvendelse

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 358
ARTIKEL 116, STK. 1, litra f

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 359
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA I

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

udgår

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 116, stk. 1.

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Ændringsforslag 360
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA I

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette udvider listen over ikke-fortrolig information, således at der er omfattende offentlig 
adgang til information om kemiske stoffer, som mennesker kommer i berøring med eller 
udsættes for. Det skal bemærkes, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2003/4 ikke har ret 
til at afvise anmodninger om oplysninger, der vedrører ”oplysninger om emissioner til 
miljøet” af kommercielle fortrolighedshensyn. Registrantens navn kan ikke være fortrolig 
under gældende kemilovgivning (direktiv 793/93 og 92/32) (Mary Honeyball, Karin Scheele, 
Dan Jørgensen m.fl.).

Dette udvider listen over ikke-fortrolig information, således at der er offentlig adgang til 
information om kemiske stoffer, som mennesker kommer i berøring med, anvender eller 
udsættes for. Medlemsstaterne har i henhold til direktiv 2003/4 ikke ret til at afslå 
anmodninger om oplysninger, der vedrører ”oplysninger om emissioner til miljøet” af 
kommercielle fortrolighedshensyn. Registrantens navn kan ikke være fortrolig under 
gældende kemilovgivning (Anne Ferreira m.fl.).

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 361
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA I

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

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



AM\565937DA.doc PE 357.825v01-00 25/49 AM\

DA

Or. el

Begrundelse

Dette beskytter og afgrænser stoffet og skaber et konkurrencemiljø, således at brugerne selv 
kan tage stilling.

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

Ændringsforslag 362
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA J

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

udgår

Or. it

Begrundelse

Der bør være mulighed for at gøre undtagelser til kravet om ikke-fortrolighed på grundlag af 
en analyse af de enkelte sager og producentens/importørens grunde. Analysemetoder 
henhører under de fortrolige oplysninger og er ikke interessante for offentligheden. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit XI om 
information.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 363
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K

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

(k) de forsøg, der er blevet udført på
hvirveldyr.

Or. en
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Ændringsforslag af Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer +Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 364
Artikel 116, stk. 1, litra K A (nyt)

(ka) registrantens navn

Or. en

Begrundelse

Dette udvider listen over ikke-fortrolig information, således at der er omfattende offentlig 
adgang til information om kemiske stoffer, som mennesker kommer i berøring med eller 
udsættes for. Det skal bemærkes, at medlemsstaterne i henhold til direktiv 2003/4 ikke har ret 
til at afvise anmodninger om oplysninger, der vedrører ”oplysninger om emissioner til 
miljøet” af kommercielle fortrolighedshensyn. Registrantens navn kan ikke være fortrolig 
under gældende kemilovgivning (direktiv 793/93 og 92/32) (Mary Honeyball m.fl.).

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

Denne grundlæggende information om risici skal gøres direkte tilgængelig for erhvervslivet 
og offentligheden. Der er ingen overbevisende argumenter om behovet for fortrolighed af den 
supplerende information, der er nævnt. Tilbageholdelse af en ansøgers navn vil f.eks. være i 
strid med princippet om gennemsigtighed og et robust, ikke-korrupt system. Et transparent 
system er afgørende for at sikre befolkningens tillid til vurderingen af kemiske stoffers fordele 
og potentielle ulemper og kontrollen med deres anvendelse, hvor det er nødvendigt (Jonas 
Sjöstedt). 

Dette udvider listen over ikke-fortrolig information, således at der er offentlig adgang til 
information om kemiske stoffer, som mennesker kommer i berøring med, anvender eller 
udsættes for. Medlemsstaterne har i henhold til direktiv 2003/4 ikke ret til at afslå 
anmodninger om oplysninger, der vedrører ”oplysninger om emissioner til miljøet” af 
kommercielle fortrolighedshensyn. Registrantens navn kan ikke være fortrolig under 
gældende kemilovgivning (Anne Ferreira).

.

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
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Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 
Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 365
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K B (nyt)

(kb) den/de kemiske stoffers kemiske 
struktur;

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 366
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K C (nyt)

(kc et stofs samlede volumen på EU-
markedet baseret på volumenklasser

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta 
Myller + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt + Anne Ferreira, 

Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 367
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K D (nyt) 

(kd) anvendelseskategorier

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.
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Ændringsforslag af Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Carl 
Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 368
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K E (nyt)

(ke) liste over ingredienser i præparater

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

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

Lienemann

Ændringsforslag 369
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K F (nyt)

(kf) den kemiske sikkerhedsrapport

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

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

Lienemann

Ændringsforslag 370
ARTIKEL 116, STK. 1, LITRA K G (nyt)

(kg) stoffets tonnagegruppe.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.
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Ændringsforslag af Karin Scheele + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ændringsforslag 371
ARTIKEL 116, STK. 2, INDLEDNING

2. Følgende oplysninger anses for fortrolige, 
også selv om der ikke er afgivet en 
erklæring i henhold til artikel 115, stk. 2:

2. Følgende oplysninger anses for fortrolige:

Or. en

Begrundelse

Listen med altid fortrolig information bør begrænses så meget som muligt. Miljørelevant 
information kan ikke behandles fortroligt i henhold til Århus-konventionen, selv om vi 
erkender, at producenter/importører kan anmode om fortrolig behandling “med henblik på at 
beskytte en legitim økonomisk interesse” (Århus-konventionens artikel 4, stk. 2. litra d) men 
under hensyn til offentlighedens interesse og om den pågældende informationen vedrører 
emissioner til miljøet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 372
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA A

(a) detaljerede oplysninger om hele 
sammensætningen af et præparat

(a) kvantitativt detaljerede oplysninger om 
hele sammensætningen af et præparat

Or. en

Begrundelse

For kosmetik og rengøringsmidler gælder det allerede nu, at hele sammensætningen af 
præparaterne skal offentliggøres. Fortroligheden bør derfor begrænses til kvantitative 
oplysninger, ellers risikerer status quo i tilknyttede lovgivningsakter at blive undermineret.

Ændringsforslag af Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller

Ændringsforslag 373
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA B

(b) et stofs eller et præparats nøjagtige udgår
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anvendelse

Or. en

Begrundelse

Listen med altid fortrolig information bør begrænses så meget som muligt. Miljørelevant 
information kan ikke behandles fortroligt i henhold til Århus-konventionen, selv om vi 
erkender, at producenter/importører kan anmode om fortrolig behandling “med henblik på at 
beskytte en legitim økonomisk interesse” (Århus-konventionens artikel 4, stk. 2. litra d) men 
under hensyn til offentlighedens interesse og om den pågældende informationen vedrører 
emissioner til miljøet. 

Det er vigtigt, at offentligheden får adgang til oplysninger og viden. Udbredelse af 
oplysningerne vil endvidere få positive følger for SMV, som udgør næsten hele den græske 
industri. Selv om registreringen  af små mængder forsinkes (med en frist på 11 år), vil en 
korrekt offentliggørelse af oplysninger udgøre et vigtigt bidrag..

Ændringsforslag af Karin Scheele + Evangelia Tzampazi + Dan Jørgensen, Åsa Westlund, 
Riitta Myller

Ændringsforslag 374
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA C

(c) den nøjagtige tonnagemængde af stoffet 
eller præparatet, som fremstilles eller 
markedsføres

udgår

Or. en

Begrundelse

Listen med altid fortrolig information bør begrænses så meget som muligt. Miljørelevant 
information kan ikke behandles fortroligt i henhold til Århus-konventionen, selv om vi 
erkender, at producenter/importører kan anmode om fortrolig behandling “med henblik på at 
beskytte en legitim økonomisk interesse” (Århus-konventionens artikel 4, stk. 2. litra d) men 
under hensyn til offentlighedens interesse og om den pågældende informationen vedrører 
emissioner til miljøet.

Det er vigtigt, at offentligheden får adgang til oplysninger og viden. Udbredelse af 
oplysningerne vil endvidere få positive følger for SMV, som udgør næsten hele den græske 
industri. Selv om registreringen  af små mængder forsinkes (med en frist på 11 år), vil en 
korrekt offentliggørelse af oplysninger udgøre et vigtigt bidrag.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 375
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D

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

(d) forbindelserne mellem en producent eller 
importør og deres downstream-brugere og 
dette både opad og nedad i 
forsyningskæden og mellem alle aktører i 
kæden

Or. it

Begrundelse

REACH fastsætter ikke i dens nuværende form krav om fortrolighed mellem de forskellige 
aktører i forsyningskæden..

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

Ændringsforslag 376
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D A (nyt)

da) analysemetoderne, hvis de kræves i 
henhold til bilag VII eller VIII, som 
muliggør identificering af et farligt stof, 
hvis det udledes til miljøet og bestemme den 
direkte eksponering for mennesker

Or. it

Begrundelse

Analysemetoderne indgår blandt de fortrolige informationer og er ikke af interesse for 
offentligheden. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag 
til afsnit XI om information..

Ændringsforslag af Liam Aylward + Avril Doyle

Ændringsforslag 377
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D A (nyt)

(da) den specifikke identitet af tidligere 
registranter af et kemisk stof
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Or. en

Begrundelse

Præciserer, at oplysninger om identiteten af en tidligere registrant af et kemisk stof 
begrænses af pligten til fortrolighed i henhold til artikel 102 og som yderligere defineret i 
artikel 115, stk. 2, og 116. På grund af elektronikindustriens konkurrencemæssige natur er 
mange af de kemiske stoffer, der anvendes i produktionen, yderst fortrolige. Disse kemiske 
“opskrifter” betragtes som intellektuel ejendomsret. Oplysninger om anvendelsen af et kritisk 
kemisk stof kan afsløre fortrolige forretningshemmeligheder til konkurrenter om de processer, 
producenten anvender i øjeblikket, og kan endda gøre det muligt for en konkurrent at slutte 
sig til processens art gennem “reverse engineering”.  Derfor bør tidligere registranters 
identitet ikke være tilgængelig for nye registranter. Selv om begrænsninger af omfanget af 
forsøg på hvirveldyr er ønskeligt, kan det ikke begrænses, hvis det medfører, at oplysninger 
om tidligere registranter bliver tilgængelige for nye registranter. Det bør være op til den 
tidligere registrant af afgøre, om hans identitet og tidligere forsøgsdokumentation kan deles 
med en ny registrant. På samme måde bør oplysninger om downstream-brugere, der bekoster 
en registrering af en separat downstream-anvendelse, ikke være til rådighed længere oppe i 
forsyningskæden til producenten af det kemiske stof, hvis dette skader formålet med den 
separate registrering (Liam Aylward).

For downstream-brugere kan anvendelse af stoffer være yderst fortroligt og betragtes som 
intellektuel ejendomsret. Selv om begrænsninger af omfanget af forsøg på hvirveldyr er 
ønskeligt, kan det ikke begrænses, hvis det medfører, at oplysninger om tidligere registranter 
bliver tilgængelige for nye registranter. Det bør være op til den tidligere registrant af afgøre, 
om hans identitet og tidligere forsøgsdokumentation kan deles med en ny registrant. (Avril 
Doyle). 

Ændringsforslag af Liam Aylward + Avril Doyle

Ændringsforslag 378
ARTIKEL 116, STK. 2, LITRA D B (nyt)

(db) anvendelser, der er registreret direkte 
af en downstream-bruger.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 
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Jeggle

Ændringsforslag 379
ARTIKEL 117, INDLEDNING

Med forbehold af artikel 115 og 116 kan 
oplysninger modtaget af agenturet i henhold 
til denne forordning frigives til staten eller 
ethvert organ i et tredjeland eller til en 
international organisation i henhold til en 
aftale indgået mellem Fællesskabet og den 
pågældende tredjepart i henhold til Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
304/20031 eller i henhold til traktatens 
artikel 181a, stk. 3, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:

Med forbehold af artikel 115 og 116 kan 
oplysninger modtaget af agenturet i henhold 
til denne forordning frigives til staten eller 
en statslig institution i et tredjeland eller til 
en statslig organisation i henhold til en aftale 
indgået mellem Fællesskabet og den 
pågældende tredjepart i henhold til Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 
304/20032 eller i henhold til traktatens 
artikel 181a, stk. 3, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:

Or. it

Begrundelse

For at undgå svigagtig anvendelse af oplysningerne skal det klart fremgå, at samarbejdet i 
artikel 117 kun vedrører statslige nationale eller internationale institutioner. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit XI om 
information (Vernola m.fl., Ulmer m.fl.).

Det skal fremgå, at samarbejdet kun sker med nationale og/eller internationale statslige 
organisationer (Françoise Grossetête).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-
Cortines, María del Pilar Ayuso González + Françoise Grossetête + Thomas Ulmer, Elisabeth 

Jeggle

Ændringsforslag 380
ARTIKEL 117, LITRA A

(a) formålet med aftalen er samarbejde om 
gennemførelse eller styring af lovgivning 
vedrørende kemikalier, der er omfattet af 
denne forordning

(a) formålet med aftalen er statsligt 
samarbejde om gennemførelse eller styring 
af lovgivning vedrørende kemikalier, der er 
omfattet af denne forordning

Or. it

  
1 EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1.
2 EUT L 63 af 6.3.2003, s. 1.
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

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

Elisabeth Jeggle + Werner Langen

Ændringsforslag 381
ARTIKEL 120

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne informerer offentligheden 
om de risici, som stoffer medfører, hvis dette 
anses for nødvendigt af hensyn til 
beskyttelse af menneskers sundhed eller 
miljøet.

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne informerer på grundlag af 
de retningslinjer, som agenturet fastsætter, 
offentligheden om de risici, som stoffer 
medfører, hvis dette anses for nødvendigt af 
hensyn til beskyttelse af menneskers 
sundhed eller miljøet.

Or. it

Begrundelse

Informationen via de kompetente nationale myndigheder bør ikke ske uden samordning. 
Derfor bør agenturet fastsætte retningslinjer for, hvordan de kompetente myndigheder skal 
informere, i hvilke situationer og hvorledes beskyttelsesforanstaltningerne skal beskrives 
(Marcello Vernola m.fl.).

Information til offentligheden via de nationale kompetente myndigheder skal for det første 
ikke finde sted ukoordineret, hvor hver kompetente myndighed får lov til at informere på sin 
egen måde. For det andet bør der være retningslinjer for de kompetente myndigheder med 
oplysninger om, hvordan de informerer, i hvilke situationer og hvordan man skal beskrive de 
beskyttelsesforanstaltninger, der træffes ((Thomas Ulmer m.fl.). 

Der skal udarbejdes retningslinjer, således at medlemsstaternes nationale myndigheder 
informerer offentligheden på samme måde (Werner Langen).

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 382
ARTIKEL 120

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne informerer offentligheden 
om de risici, som stoffer medfører, hvis dette 
anses for nødvendigt af hensyn til 
beskyttelse af menneskers sundhed eller 

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne informerer i samarbejde 
med agenturet offentligheden om de risici, 
som stoffer medfører, hvis dette anses for 
nødvendigt af hensyn til beskyttelse af 
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miljøet. menneskers sundhed eller miljøet.

Or. fr

Begrundelse

Kommunikationen skal koordineres bedre, således at forvirring undgås.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 383
ARTIKEL 121

De kompetente myndigheder skal, udover de 
vejledende dokumenter, der er leveret af 
agenturet i henhold til artikel 73, stk. 2, litra 
f), yde rådgivning til producenter, 
importører, downstream-brugere og alle 
andre berørte parter med hensyn til deres 
respektive ansvar og forpligtelser i henhold 
til denne forordning.

De kompetente myndigheder skal, udover de 
vejledende dokumenter, der er leveret af 
agenturet i henhold til artikel 73, stk. 2, litra 
f), yde rådgivning til producenter, 
importører, downstream-brugere og alle 
andre berørte parter med hensyn til deres 
respektive ansvar og forpligtelser i henhold 
til denne forordning. Det skal især men ikke 
udelukkende omfatte rådgivning til små og 
mellemstore virksomheder om, hvordan de 
kan opfylde deres forpligtelser efter denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Der bør iværksættes specifikke foranstaltninger til at hjælpe SMV. Navnlig SMV har behov 
for særlig hjælp, så de kan opfylde deres forpligtelser.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 384
ARTIKEL 122

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

Medlemsstaterne opretholder en ordning 
med officiel kontrol og andre aktiviteter, der 
er hensigtsmæssige under hensyntagen til 
forholdene. Agenturet kan lade kontroller 
og andre aktiviteter udføre af 
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medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter, at bestemmelser gennemføres på samme må i 
hele det indre marked. Derfor skal agenturet være i stand til at forlange, at medlemsstaterne 
udfører visse kontroller eller aktiviteter.

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

Ændringsforslag 385
ARTIKEL 122

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

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

Agenturet modtager af medlemsstaterne 
tilladelse til at indlede kontroller og 
aktiviteter og fastsætter retningslinjer for at 
harmonisere og effektivisere 
kontrolsystemet.

Or. it

Begrundelse

Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter en harmoniseret gennemførelse af 
bestemmelserne i hele det indre marked og et effektivt kontrolsystem. Derfor bør agenturet 
være i stand til at anmode medlemsstaterne om at udføre kontroller eller aktiviteter. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit XIII om 
håndhævelse.

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

Ændringsforslag 386
ARTIKEL 123, STK. 1

1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 

1. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag 
af en række retningslinjer, som agenturet 



AM\565937DA.doc PE 357.825v01-00 37/49 AM\

DA

bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående 
besked om enhver ændring af dem.

udarbejder sanktionsbestemmelser for 
overtrædelse af bestemmelserne i denne 
forordning og træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
iværksættes. Disse sanktioner skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen og 
agenturet senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og giver den 
omgående besked om enhver ændring af 
dem.

Or. it

Begrundelse

Hvis sanktionssystemet overlades udelukkende til medlemsstaterne, vil det medføre en række 
forskellige sanktionssystemer i EU. Kun hvis sanktionssystemerne og deres gennemførelse 
harmoniseres, vil det være muligt at nå målene med Reach. Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit XIII om håndhævelse.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête + Werner Langen

Ændringsforslag 387
ARTIKEL 123, STK. 1

1. Medlemsstaterne fastsætter 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående 
besked om enhver ændring af dem.

1. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag 
af retningslinjer udarbejdet af agenturet 
sanktionsbestemmelser for overtrædelse af 
bestemmelserne i denne forordning og 
træffer de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at de iværksættes. Disse sanktioner 
skal være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående 
besked om enhver ændring af dem.

Or. fr
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Begrundelse

Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter en harmoniseret gennemførelse. Derfor skal 
også sanktionerne være harmoniseret (Françoise Grossetête).

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

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 388
ARTIKEL 125

Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af et stof 
alene, i et præparat eller i en artikel, hvis det 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde og opfylder kravene i 
denne forordning, og, hvis det er relevant, 
fællesskabsretsakter vedtaget til 
gennemførelse af denne forordning.

Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse 
eller forhindre fremstilling, import, 
markedsføring eller anvendelse af et stof 
alene, i et præparat eller i en artikel, af 
grunde, der henvises til i denne forordning, 
hvis det opfylder kravene i denne 
forordning, og, hvis det er relevant, 
fællesskabsretsakter vedtaget til 
gennemførelse af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Da formålet med denne forordning er meget bredt og dækker såvel produktion som 
markedsføring og import af produkter, foreslås der her en ny ordlyd, der kan medvirke til at 
undgå problemer med andre typer lovgivning, som f.eks. om arbejdstagernes sundhed.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 389
ARTIKEL 125, STK. 1 A (nyt)

1a. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret 
til i overensstemmelse med Fællesskabets 
retsakter at opretholde eller indføre 
strengere beskyttelsesforanstaltninger, hvis 
der ikke i forbindelse med en anvendelse af 
et stof er gennemført en 
sikkerhedsvurdering i overensstemmelse 
med denne forordning.
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Or. de

Begrundelse

Bestemmelser truffet i henhold til EF-traktatens artikel 137 hindrer ikke medlemsstaterne i at 
opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger. Dette omfatter også 
bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne. Hvis der er gennemført en 
sikkerhedsvurdering for et stof, må man gå ud fra at der er sikkerhed for, at arbejdstagernes 
sundhed beskyttes i tilstrækkelig grad. Det foreslås derfor, at medlemsstaternes ret til at 
træffe yderligere foranstaltninger ikke begrænses i de øvrige tilfælde.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 390
ARTIKEL 128, STK. 1 A (nyt)

Senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse skal der i starten af bilag II 
medtages en første del, hvori der fastlægges 
objektive kriterier for fritagelse af stoffer 
og/eller grupper af stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende bilag er baseret på præcedens i nugældende EU-lovgivning. Som sådan er det 
ikke konsekvent og bygger på uklare kriterier, hvilket resulterer i absurde situationer, hvor 
det ene af to ens stoffer udelukkes, mens det andet ikke udelukkes (f.eks. sucrose og fruktose). 
Der bør fastlægges en dato for, hvornår Kommissionen skal have udviklet klare objektive 
kriterier for bevilling af undtagelser, jf. bilag II, så der kan udarbejdes en logisk og 
omfattende liste over stoffer, der er undtaget af bestemmelserne.

Ændringsforslag af Chris Davies + Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 391
ARTIKEL 128, STK. 1 A (nyt)

Så snart Det Europæiske Center for 
Validering af Alternative Metoder, 
ECVAM's rådgivende videnskabelige 
udvalg beslutter, at en alternativ 
forsøgsmetode er videnskabeligt holdbar og 
parat til at blive omfattet af reglerne, 
forelægger agenturet et udkast til afgørelse 
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om ændring af forsøgsmetoderne i bilag X 
og tilsvarende informationskravene under 
bilagene V til VIII. ECVAM fremsætter 
dette forslag for det udvalg, der omhandles 
i artikel 130, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Validerede alternative testmetoder uden brug af dyr bør benyttes, så snart de bliver 
tilgængelige.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 392
ARTIKEL 131

Overgangsforanstaltninger vedrørende 
agenturet

Forberedelse af agenturets etablering

1. Kommissionens varetager agenturets 
funktioner i perioden efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, indtil disse 
funktioner overføres til agenturet i henhold 
til bestemmelserne i stk. 3.

1. Kommissionens yder den nødvendige 
støtte til etableringen af agenturet 

Navnlig kan Kommissionen udnævne 
personale og indgå kontrakter på 
agenturets vegne, idet den derved anvender 
det budget, der er afsat til agenturet. Dette 
omfatter udnævnelsen af en person, der 
varetager funktionen som administrerende 
direktør, indtil en administrerende direktør 
udnæves af agenturets bestyrelse i 
overensstemmelse med artikel 80.

Indtil den administrerende direktør 
påbegynder sit hverv efter sin udnævnelse 
af agenturets bestyrelse i overensstemmelse 
med artikel 80, kan Kommissionen til dette 
formål og under anvendelse af agenturets 
budget

(a) udnævne personale, herunder en 
person, der midlertidigt skal udføre den 
administrerende direktørs opgaver, og
(b) indgå andre kontrakter.

2. Inden 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse meddeler 
agenturets administrerende direktør 
Kommissionen, at agenturet er rede til at 
opfylde sine funktioner i henhold til denne 
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forordning.
3. Inden 2 måneder efter modtagelse af den 
meddelelse, der er omhandlet i stk. 2, eller 
inden 18 måneder efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning, afhængig af, hvilket 
tidspunkt der først indtræder, overfører 
Kommissionen disse funktioner til 
agenturet.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende for Reach-systemets succes, at agenturet oprettes og drives korrekt. 
Agenturet bør være driftsmæssigt uafhængig af Kommissionen og Kommissionen skal ikke 
udføre de driftsmæssige opgaver, der omhandles i forordningen, på agenturets vegne. Hvis 
Kommissionen ikke udfører agenturets funktioner, er der heller ingen grund til, at agenturet 
skal meddele, at det er rede til at overtage opgaverne fra Kommissionen. Kommissionen bør 
dog hjælpe agenturet under oprettelsen, indtil bestyrelsen har udnævnt en administrerende 
direktør. Denne hjælp bør omfatte ansættelse af personale og indgåelse af de nødvendige 
kontrakter for tjenesteydelser, varer og bygninger (knyttet til artikel 137).

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 393
ARTIKEL 133, STK. 1

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

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

Or. de
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Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 13, stk. 1, afsnit 1. Det foreslås endvidere, 
at det også undersøges, om forpligtelsen til udarbejdelse af en stofsikkerhedsvurdering og en 
stofsikkerhedsrapport også bør gælde bestemte typer isolerede mellemprodukter.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 394
ARTIKEL 133, STK. 1

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

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

Or. nl

Begrundelse

I stedet for mængde angives stoffernes betydning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 395
ARTIKEL 133, STK. 1

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

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Denne ændring skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 13 af samme stillere, 
hvorefter sikkerhedsvurderinger skal være obligatoriske for alle stoffer, der skal registreres, 
og ikke kun for stoffer i mængder over 10 tons. Hvis sikkerhedsvurderinger er obligatoriske 
for alle stoffer, der skal registreres, er der ingen grund til at medtage disse stoffer i en 
revisionsklausul. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 396
ARTIKEL 133, STK. 2, INDLEDNING

2. Kommissionen kan tilpasse artikel 14 og 
37 i henhold til den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3, så snart en 
praktisk og omkostningseffektiv måde til 
udvælgelse af polymerer til registrering på 
grundlag af sunde tekniske og gyldige 
videnskabelige kriterier kan fastlægges, og
efter offentliggørelse af en rapport om 
følgende:

2. Kommissionen skal tilpasse artikel 14 og 
37 i henhold til den procedure, der er 
omhandlet i artikel 130, stk. 3, så snart -
men ikke senere end seks år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse - en praktisk og 
omkostningseffektiv måde til udvælgelse af 
polymerer til registrering på grundlag af 
sunde tekniske og gyldige videnskabelige 
kriterier kan fastlægges, og efter 
offentliggørelse af en rapport om følgende:

Or. en

Begrundelse

Polymerer kommer i deres levetid ind i miljøet på mange måder og de og deres 
nedbrydningsprodukter kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet. For ikke at 
gøre systemet for tungt forslås en seksårs periode til at udvikle en effektiv strategi og indlede 
den.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 396
ARTIKEL 133, STK. 3

3. Den i artikel 114, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af kravene i forbindelse med 
registrering af stoffer, der kun fremstilles 
eller importeres i mængder fra 1 til 10 tons 
pr. år pr. producent eller importør.

3. Den i artikel 114, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af informationskravene i 
forbindelse med registrering af stoffer.

På grundlag af denne gennemgang kan 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
130, stk. 3, omhandlede procedure ændre 
oplysningskravene fastsat i bilag V for 
stoffer fremstillet eller importeret i 
mængder på fra 1 til 10 tons pr. år pr. 
producent eller importør, idet den tager
hensyn til den seneste udvikling, f.eks. med 
hensyn til alternative forsøg og ((Q)SARs -
(quantitative) structure activity 
relationships).

På grundlag af denne gennemgang kan 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
130, stk. 3, omhandlede procedure ændre 
oplysningskravene fastsat i bilag V til VIII 
med det formål at tage hensyn til den 
seneste udvikling, navnlig med hensyn til 
alternative forsøg og ((Q)SARs -
(quantitative) structure activity 
relationships).

Or. en

Begrundelse

I modsætning til antallet af dyreforsøg, der nu opregnes i bilag VI til VIII, indeholder bilag V 
kun et dyreforsøg på hvirveldyr. Derfor er en gennemgang af informationskravene i alle 
relevante bilag med det formål at tage hensyn til alternative forsøg og QSAR’s betydeligt 
mere relevant og bør indgå her.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 397
ARTIKEL 133, STK. 3

3. Den i artikel 114, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af kravene i forbindelse med 
registrering af stoffer, der kun fremstilles 
eller importeres i mængder fra 1 til 10 tons 
pr. år pr. producent eller importør.

3. Den i artikel 114, stk. 3, omhandlede 
rapport om de erfaringer, der er gjort med 
denne forordning, skal omfatte en 
gennemgang af kravene i forbindelse med 
registrering af stoffer af ringe betydning, 
der kun fremstilles eller importeres i 
mængder fra 1 til 10 tons pr. år pr. producent 
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eller importør.
På grundlag af denne gennemgang kan 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
130, stk. 3, omhandlede procedure ændre 
oplysningskravene fastsat i bilag V for 
stoffer fremstillet eller importeret i mængder 
på fra 1 til 10 tons pr. år pr. producent eller 
importør, idet den tager hensyn til den 
seneste udvikling, f.eks. med hensyn til 
alternative forsøg og ((Q)SARs -
(quantitative) structure activity 
relationships).

På grundlag af denne gennemgang kan 
Kommissionen i henhold til den i artikel 
130, stk. 3, omhandlede procedure ændre 
oplysningskravene fastsat i bilag V for 
stoffer af ringe betydning fremstillet eller 
importeret i mængder på fra 1 til 10 tons pr. 
år pr. producent eller importør, idet den 
tager hensyn til den seneste udvikling, f.eks. 
med hensyn til alternative forsøg og 
((Q)SARs - (quantitative) structure activity 
relationships).

Or. nl

Begrundelse

I stedet for mængde angives stoffernes betydning.

Ændringsforslag af Mary Honeyball + Chris Davies, Frédérique Ries

Ændringsforslag 398
ARTIKEL 133, STK. 3 A (nyt)

3a. Syv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse gennemfører Kommissionen 
en revision af artikel 6 under hensyn til 
anvendelsesområde og rolle for vejledning 
og underretning, med henblik på at 
medtage stoffer, der er klassificeret som 
farlige i henhold til direktiv 67/548.

Or. en

Begrundelse

En revision efter syv år kan give grundlaget for at vurdere de registrerede og meddelte 
oplysninger i Reach-systemet. Med udgangspunkt i vidensbasen bør der findes en pragmatisk 
vej frem i vurderingen af, om artikel 6’s anvendelsesområde skal udvides og visse 
produktkategorier identificeres, hvor anvendelsen af godkendte kemiske stoffer kan fjernes, 
som RoHS-direktivet..
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Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten + Anders Wijkman

Ændringsforslag 399
ARTIKEL 135

Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves. Artikel 14 i direktiv 1999/45/EF ophæves. 
Direktiv 1999/45/EF ændres for at sikre, at 
forbrugerne får den nødvendige 
information til at tage de nødvendige 
forholdsregler til at anvende stoffer og 
præparater på en sikker måde.

Or. en

Begrundelse

Udvikling af et egnet og konsekvent risikobaseret kommunikationssystem vil give forbrugerne 
den nødvendige information og rådgivning, til at de kan anvende stoffer og præparater med 
kemiske stoffer på en sikker og effektiv måde.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 400
ARTIKEL 137, STK. 2

2. Afsnit II og XII finder anvendelse fra den 
tresindstyvende dag efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

2. Afsnit II, V, VI, VII og X finder 
anvendelse fra den tresindstyvende dag efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendig for at oprette Reach, For at sikre en korrekt oprettelse af 
agenturet og gøre det rede til at udføre sine opgaver bør forordningen finde anvendelse i to 
faser, således at den første fase omfatter oprettelsen af agenturet og de bestemmelser, der 
ikke forudsætter dets oprettelse, og den anden fase omfatter de forpligtelser, der forudsætter 
et fungerende agentur. Agenturet forventes oprettet i løbet af 18 måneder. De ændrede 
anvendelsesdatoer for nogle afsnit i forordningen vil medføre tilsvarende ændringer i andre 
specifikke artikler, der henviser til forordningens ikrafttrædelse (knyttet til artikel 131).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 401
ARTIKEL 137, STK. 5
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5. Artikel 44, 45 og 46 finder anvendelse fra 
den dag, der falder 2 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

5. Artikel 44, 45 og 46 finder anvendelse fra 
den dag, der falder 3 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget ovenfor.

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 402
ARTIKEL 137, STK. 5 A (nyt)

5a. REACH gælder først for metaller i 
legeringer, når der er vedtaget 
a) en specifik klassificeringsmetode for 
legeringer i henhold til direktiv 
1999/45/EF, og
b) en klassificering af legeringer under 
FN’s globale harmoniserede system for 
klassificering og mærkning af kemiske 
stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår af betragtning 10 til direktivet om farlige præparater (1999/45/EF), at 
Kommissionen vil udarbejde yderligere retningslinjer om legeringer, men der er endnu ikke 
sket noget fremskridt eller taget noget initiativ på området. For at sikre en konsekvent 
fremgangsmåde virker det fornuftigt at udelukke metaller i legeringer, indtil der er udviklet 
den nødvendige vejledning som led i den igangværende revision af direktivet om farlige 
præparater og gennemførelsen af FN’s GHS-system i EU-lovgivningen.


