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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1161
Betragtning 7

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

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

Or. en

Begrundelse

En ændring af ordførerens ændringsforslag 2. Princippet om substitution bør være et vigtigt 
element i Reach. Den foreslåede alternative formulering har en stærkere virkning end 
Kommissionens tekst. Princippet om substitution er forankret i svensk ret og fungerer meget 
tilfredsstillende. Erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke er tilstrækkeligt med en model, 
som bygger på en vurdering af risiciene for hvert enkelt kemikalie for at opnå en sikker 
anvendelse af kemikalier. Dette ændringsforslag hører til en hel pakke af ændringsforslag, 
som skal styrke substitutionen og pligten til at udvise omhu.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1162
Betragtning 12

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

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

Or. en

Begrundelse

I denne begrundelse bør målet for godkendelsesproceduren understreges. 
Godkendelsespligten vil kun kunne sikre det nødvendige høje sikkerhedsniveau, hvis særligt 
problematiske stoffer så vidt muligt erstattes af egnede alternative stoffer eller teknologier. 
Dette svarer til andre sammenlignelige fællesskabsbestemmelser (f.eks. for biocider, 
forordningen om anvendelse af visse farlige stoffer samt bestemmelserne om beskyttelse af 
arbejdstagernes sundhed). Dette ændringsforslag hører til en hel pakke af ændringsforslag, 
som skal styrke substitutionen og pligten til at udvise omhu.
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Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1163
Betragtning 52

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

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

Or. en

Begrundelse

Substitutions- og forsigtighedsprincippet er af særlig stor betydning i forbindelse med meget 
problematiske stoffer. Dette ændringsforslag hører til en hel pakke af ændringsforslag, som 
skal styrke substitutionen og pligten til at udvise omhu.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1164
Artikel 1, stk. 3

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

forsigtighedsprincippet

Or. en

Begrundelse

Da mange kemikalier potentielt er udelukket fra Reach (ca. 70.000 kemikalier i en mængde på 
under 1 t), er det vigtigt for at beskytte menneskers sundhed og miljøet at pålægge
producenterne af kemiske stoffer og downstream-brugere en generel pligt til at udvise 
forsigtighed for at dokumentere en sikker anvendelse. Dette ændringsforslag hører til en hel 
pakke af ændringsforslag, som skal styrke substitutionen og pligten til at udvise omhu.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 1165
Artikel 3, stk. 1 a (nyt) 

i naturen forekommende stoffer og 
blandinger, som hovedsageligt består af 
sådanne stoffer, og hvor der er lang 
erfaring for, at der ikke er risiko for 
sundheds- eller miljøskadelige virkninger, 
eller at denne risiko er meget lille;

Or. sv

Begrundelse

Det er nødvendigt at anvende vores ressourcer fornuftigt for at få de stoffer med, som virkelig 
medfører en risiko for menneske og miljø. Det er ikke fornuftigt at undersøge de stoffer, som 
vi har gode erfaringer med.
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Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Ændringsforslag 1166
Artikel 3, stk. 29 a (nyt)

29 a. Anvendelses- og 
ekspositionskategorier (VEK) sammenfatter 
ekspositionsscenarier, som er karakteriseret 
ved sammenlignelige anvendelser i henhold 
til artikel 3, stk. 12, og stk. 25. De beskriver 
alle de betingelser, som er afgørende for 
ekspositionen. De afgørende elementer i 
VEK er uafhængigt af branche:
- principielle anvendelsesområder

- industriel anvendelse
- erhvervsmæssig anvendelse
- forbrugeranvendelse

- ekspositionsmåder
- menneskets primære optagelsesvej 
(oral, inhalativ, dermal)
- frisættelsesmåder til miljøet (luft, 
vand, jord, biota)

- ekspositionsvarighed
- engangs/kortvarig
- lejlighedsvis
- permanent/langvarig

På grundlag af anvendelses- og 
ekspositionskategorierne udledes 
tilsvarende risikostyringsforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og ekspositionskategorierne skal føre til en væsentlig forenkling af 
procedurerne under Reach, f.eks. registreringsproceduren og kommunikationen i kæden og 
gennemførelsen af kemikaliesikkerhedsvurderingen, uden at målsætningerne for Reach 
forringes.
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Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 1167
Artikel 4, stk. 2, litra a)

a) stoffer optaget i bilag II a) stoffer optaget i bilag II

(i) Definition
Dette bilag omhandler stoffer, som er 
fritaget fra registreringspligten. Det 
omfatter i naturen forekommende stoffer 
og blandinger, som hovedsageligt består af 
sådanne stoffer, og hvor der er lang 
erfaring for, at der ikke er risiko for 
sundheds- eller miljøskadelige virkninger, 
eller at denne risiko er meget lille.
(ii) Kontrol

( i) I forbindelse med den foreløbige 
registrering optager agenturet de stoffer i 
bilaget, som svarer til definitionen.

(ii) Efter vurderingen optager 
agenturet de stoffer i bilaget, som efter 
agenturets vurdering ikke medfører nogen 
risiko eller kun medfører ringe risiko med 
hensyn til sundheds- eller miljøskadelige 
virkninger.

Or. sv

Begrundelse

Indtil videre findes der ikke nogen definition for de stoffer, som er opført i bilag II, f.eks. vand 
og ascorbinsyre. Når der medtages en definition, bliver teksten tydeligere. Desuden bliver det 
muligt at foretage en revision. 

Selv om vi i lovgivningsproceduren optager ekstra stoffer i bilag II, kan vi være sikre på, at 
bilaget ikke vil dække alt. Vi ønsker derfor en tidlig kontrol, som foregår løbende, mens vi 
opnår ny viden. Uden vores ændringer vil visse stoffer fortsat være registreringspligtige i 
lang tid endnu, selv om de kompetente myndigheder ved, at disse stoffer ikke indebærer nogen 
risiko.
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Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 1168
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4a. Importøren af en blanding lader det 
eller de ikke-registrerede stoffer i en 
blanding registrere hos agenturet, hvis
a) stoffet eller stofferne findes i blandingen 
i en mængde på mindst en masseprocent, 
eller bagatelgrænseværdierne for farlige 
stoffer, som er fastsat i direktiv 
1999/45/EF, er overskredet og
b) den samlede mængde for hvert ikke-
registreret stof udgør 1 ton årligt eller 
mere.

Or. de

Begrundelse

For at nå målene med registreringen, særligt at forbedre viden om kemikalier, er det kun 
nødvendigt at registrere de stoffer i en blanding (blanding eller opløsning, bestående af to 
eller flere stoffer), som endnu ikke er registreret. Denne registreringspligt skal overholde 
mængdegrænserne i direktiv 1999/45/EF og mængdegrænsen på 1 ton i dette afsnit af 
forslaget til forordning. Pligten til at registrere substanser, som er indeholdt i blandinger, 
gælder i øvrigt kun for importører af blandinger. Producenter (producenter af blandinger), 
som er hjemmehørende i EU, behøver nemlig slet ikke at registrere. 

Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 1169
Artikel 10, stk. 2 a (nyt)

2a. a) I et konsortium, som udelukkende 
fremlægger data for stoffer med en 
produktions- eller importmængde på under 
10 t, betaler hvert medlem en udgiftsandel 
svarende til antallet af medlemmer i 
konsortiet.
b) I et konsortium, som udelukkende 
fremlægger data for stoffer med en 
produktions- eller importmængde inden for 
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samme volumenområde - 10-100 tons eller 
100-1.000 tons - betaler hvert medlem en 
udgiftsandel, som svarer til dets mængde. 
c) I et konsortium, som skal fremlægge 
data for stoffer i forskellige 
volumenområder, betaler medlemmerne 
udgiftsandele som følger:
i) udgifterne til databeregning for 
volumenområdet 1-10 tons betaler hvert 
medlem i forhold til antallet af medlemmer 
i konsortiet;
ii) udgifterne til databeregning for 
volumenområdet 10-100 tons betaler hvert 
medlem, hvis produktions- eller 
importmængde også ligger i dette 
volumenområde, i forhold til sin mængde;
iii) udgifterne til databeregning for 
volumenområdet 100-1.000 tons betaler 
hvert medlem, hvis produktions- eller 
importmængde også ligger i dette 
volumenområde, i forhold til sin mængde;
iv) udgifterne til databeregning for 
volumenområdet over 1.000 tons betaler 
hvert medlem, hvis produktions- eller 
importmængde også ligger i dette
volumenområde, i forhold til sin mængde;
d) Det enkelte medlems mængde, som 
danner grundlag for udgiftsdelingen, retter 
sig foreløbig efter den mængde, som er 
gældende for det enkelte medlem på 
tidspunktet for den bindende stiftelse af 
konsortiet. Tilsvarende skal der ved behov 
ydes forskud til generering af data.
Den endelige udgiftsdeling sker i forhold til 
de mængder, som er lagt til grund for den 
egentlige registrering. 
En revision af udgiftsdelingen foretages tre 
år efter registreringen. I denne forbindelse 
skal de mængder lægges til grund, som 
medlemmerne i disse tre år i gennemsnit 
har fremstillet eller importeret. Hvis 
udgiftsdelingen afviger fra det, der er 
beregnet ved registreringen, skal der ydes 
udligningsbetalinger. Hvis alle medlemmer 
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er enige herom, kan revisionen af 
udgiftsdelingen undlades.
e) Udgiftsdelingen skal gennemføres af 
agenturet eller af en af agenturet udpeget 
uafhængig institution eller af en 
institution, som alle konsortiets medlemmer 
er blevet enige om.
f) De udgifter, der skal deles i henhold til 
ovenstående regler, omfatter også alle de 
udgifter, der opstår som følge af 
forvaltningen af konsortiet.
g) Hvis der bliver behov for data 
udelukkende på grund af specifikke 
anvendelser eller andre specifikke forhold, 
så betales disse udgifter kun af det medlem, 
som registrerer de specifikke anvendelser 
eller forårsager de andre specifikke 
forhold. Hvis flere medlemmer skal 
beregne specifikke data, følger 
udgiftsdelingen reglerne i stk. 1-3. 
h) Hvis medlemmer af konsortiet 
indbringer data, som andre medlemmer 
ikke har, men som er nødvendige for 
registreringen og accepteres af agenturet, 
krediteres de fiktive udgifter til sådanne 
data, beregnet på tidspunktet for stiftelsen 
af konsortiet, de pågældende medlemmer. 
Udligningen sker i forbindelse med den 
endelige eller reviderede udgiftsdeling, hvis 
det på førstnævnte tidspunkt endnu er 
uvist, om data kan accepteres.
i) Efter at konsortiet har gennemført 
registreringen kan yderligere producenter 
eller importører tilslutte sig konsortiet; de 
deltager i udgifterne på samme måde, som 
hvis de havde været med allerede ved 
registreringen med det forbehold, at disse 
senere medlemmer får et fradrag på 10 % 
af deres fiktive udgiftsandel for hvert år, 
der er gået mellem registreringen og deres 
indtræden i konsortiet.

Or. de
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Begrundelse

Klarhed omkring udgiftsdelingen gør det lettere for virksomhederne at danne konsortier.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1170
Artikel 11, stk. 1, litra a)

(a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør

(a) de oplysninger, der er nærmere angivet i 
bilag V, for stoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere pr. 
år pr. producent eller importør

Desuden skal oplysningerne i henhold til 
bilag VI inddrages. Kommissionen kan ved 
den første undersøgelse i henhold til artikel 
133, stk. 3, beslutte, at der skal gælde 
ændrede oplysningskrav i henhold til bilag 
V i stedet for kravene i henhold til bilag VI, 
især hvad angår de stoffer, der henvises til i 
artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne for stoffer af ringe volumen er for lave. Det kan ikke konstateres, hvilken 
risiko de udgør for menneskers sundhed og for miljøet. 

Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne, Mechtild 
Rothe

Ændringsforslag 1171
Artikel 13, stk. 4, andet afsnit

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser.

Eksponeringsvurderingen og 
risikokarakteriseringen skal vedrøre alle 
producentens eller importørens 
identificerede anvendelser i henhold til 
artikel , stk. 25, i form af anvendelses- og 
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ekspositionskategorier i henhold til artikel 
3, stk. 29a.

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og ekspositionskategorierne skal føre til en væsentlig forenkling af 
procedurerne under Reach, f.eks. registreringsproceduren og kommunikationen i kæden og 
gennemførelsen af kemikaliesikkerhedsvurderingen, uden at målsætningerne for Reach 
forringes.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1172
Artikel 21 a (ny)

Notificering af hensigten om ikke at lade 
tidligere registrerede stoffer registrere
1. Hvis en producent eller en importør af et 
stof i sig selv eller i en blanding ikke har til 
hensigt at anmode om registrering af dette 
stof, underretter han agenturet og sine 
downstream-brugere herom.
2. Den i stk. 1 nævnte notifikation 
fremsendes senest inden for følgende 
frister:
(a) 12 måneder før fristen i henhold til 
artikel 21, stk. 1, for indfasningsstoffer, 
som produceres eller importeres i mængder 
på 1.000 tons eller derover årligt;
(b) 24 måneder før fristen i henhold til 
artikel 21, stk. 2, for indfasningsstoffer, 
som produceres eller importeres i mængder 
på 100 tons eller derover årligt;
(c) 36 måneder før fristen i henhold til 
artikel 21, stk. 3, for indfasningsstoffer, 
som produceres eller importeres i mængder 
på 1 ton eller derover årligt;
3. Hvis en producent eller importør ikke 
har notificeret agenturet eller sine 
downstream-brugere om sin hensigt om 
ikke at lade et stof registrere, indsender han 
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en registreringsanmodning for dette stof.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bestemmelser i Reach har blandt downstream-brugerne fremkaldt bekymring 
for, at nogle eller mange stoffer ikke ville kunne registreres af økonomiske grunde. Hvis det er 
tilfældet, betyder de nuværende bestemmelser, at det er vanskeligt for downstream-brugerne 
at forberede sig på den nye situation, fordi de muligvis først får vished, efter at fristerne for 
registreringen er udløbet. Der bør indføjes en ny artikel, som forpligter producenterne og 
importørerne til at informere downstream-brugerne på forhånd. På denne måde ville 
downstream-brugerne have mulighed for at forhandle med producenterne respektive 
importørerne. Downstream-brugerne kunne erklære sig villige til at acceptere en højere pris 
for at undgå endnu større udgifter til ændring af sammensætningen af deres produkter og 
dermed undgå, at stoffet ikke registreres.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1173
Artikel 49, stk. 6

6. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed om udkastet til 
afgørelse, træffer agenturet afgørelse i 
overensstemmelser hermed.

6. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enighed med flertallet af 
udvalgsmedlemmernes stemmer om 
udkastet til afgørelse, træffer agenturet 
afgørelse i overensstemmelse hermed.

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 81, 
stk. 8, inden for en periode på 60 dage efter 
forelæggelsen. Agenturet fremsender denne 
udtalelse til Kommissionen.

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enighed, vedtager det en udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 81, stk. 8, 
inden for en periode på 60 dage efter 
forelæggelsen. Agenturet fremsender denne 
udtalelse til Kommissionen.

Or. de

Begrundelse

Kravet om enstemmighed skal erstattes af en flertalsbeslutning for at forenkle og fremskynde 
proceduren.



(Ekstern oversættelse)

AM\566816DA.doc 13/22 PE 357.888v01-00

DA

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1174
Artikel 64, stk. 1

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
videnskabelig forskning og udvikling eller 
produkt- og procesorienteret forskning og 
udvikling, hvis det anvendes i mængder på 
højst 1 ton pr. år.

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
videnskabelig forskning og udvikling eller 
produkt- og procesorienteret forskning og 
udvikling, hvis det anvendes i mængder, 
som er nødvendige til brug for den produkt-
og procesorienterede forskning og 
udvikling.

Or. de

Begrundelse

En maksimal mængde er ikke hensigtsmæssig. Mængdebegrænsninger bør fastsættes ud fra 
anvendelsesformålet.

Ændringsforslag af Anders Wijkman

Ændringsforslag 1175
Artikel 72, stk. 1, litra c)

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

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

Begrundelse

Svarer til de ændringsforslag, som især handler om substitution. Dette ændringsforslag hører 
til en hel pakke af ændringsforslag, som skal styrke substitutionen og pligten til at udvise 
omhu.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1176
Artikel 73, stk. 1 a (nyt)

1a. Agenturet varetager særligt gennem sit 
udvalg for risikovurdering de opgaver, som 
er pålagt det i henhold til afsnit VI.

Or. de

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget ad artikel 38. Udvalget for risikovurdering er det 
organ, som primært skal tage sig af agenturets opgaver i forbindelse med vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1177
Artikel 75, stk. 1

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

1. Bestyrelsen består af 9 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 9
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, herunder mindst 3 
repræsentanter for industrien.

Or. de

Begrundelse

Bestyrelsens sammensætning skal være omhyggeligt afbalanceret. Der er ingen begrundelse 
for at udpege 6 repræsentanter for Kommissionen til bestyrelsen, men ikke en eneste 
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stemmeberettiget repræsentant for de berørte kredse. Da bestyrelsen ikke træffer afgørelser i 
enkeltsager, er det ikke acceptabelt, at de berørte kredse ikke har stemmeret.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1178
Artikel 78

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

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

Or. de

Begrundelse

Ændringen hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 75, stk. 1.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1179
Artikel 81, stk. 1

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

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

Or. de
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Begrundelse

Bestyrelsen skal have en vis dispositionsret i forbindelse med valget af medlemmer til 
udvalget for risikovurdering. Det er ikke hensigtsmæssigt i dette tilfælde at begrænse antallet 
af medlemmer til 25 som i udvalget for samfundsøkonomisk analyse, da udvalget for 
risikovurdering skal varetage vigtige opgaver med vurdering af stoffer i henhold til afsnit VI.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1180
Artikel 81, stk. 2

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

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

Or. de

Begrundelse

Bestyrelsen skal have en vis dispositionsret i forbindelse med valget af medlemmer til 
udvalget for samfundsøkonomisk analyse. Desuden skal der fastsættes et maksimalt antal 
medlemmer af disse udvalg, som dog bør give hver medlemsstat mulighed for at sende mindst 
en repræsentant.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1181
Artikel 85, stk. 3

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemisk sikkerhed, 

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen. 
Denne vælger kvalificerede ansøgere ud fra 
en liste, som foreslås af Kommissionen på 
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naturvidenskab eller reguleringsprocedurer 
og juridiske procedurer ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen.

baggrund af en offentlig 
udvælgelsesprocedure gennem opslag i EU-
Tidende, i pressen og på internettet. 
Medlemmerne af appeludvalget udvælges
på grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemisk sikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsprocedurer 
og juridiske procedurer ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen. Mindst et medlem af 
appeludvalget skal have relevant erfaring 
inden for juridiske procedurer.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaveområde skal mindst et medlem have relevant erfaring 
inden for juridiske procedurer. I betragtning af karakteren af appeludvalgets opgaver bør der 
indføres en gennemsigtig procedure for indsendelse af ansøgninger.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1182
Artikel 106

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

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

Forretningsordenen for agenturet og dets 
udvalg og arbejdsgrupper gøres offentligt 
tilgængelige hos agenturet og på agenturets 
hjemmeside.

Or. de

Begrundelse

Åbenheden i agenturets arbejde bør formuleres mere præcist.
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1183
Artikel 116, stk. 1, litra c)

c) stoffets betegnelse i EINECS, hvis 
relevant

udgår

Or. de

Begrundelse

Oplysninger om stoffer på EINECS-listen er allerede offentligt tilgængelige. De bør ikke 
optages i endnu en database. Hermed undgås dobbeltarbejde.
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REVIDERET ÆNDRINGSFORSLAG 433

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer

Ændringsforslag 433/rev.
Artikel 6

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

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

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

a) mængden af stoffet overskrider i hver 
enkelt artikel 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år;

aa) stoffets koncentration overstiger 0,1 
vægtprocent i hver bestanddel i hver 
artikel;

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

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

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

c) stoffet er ikke undtaget fra 
registreringspligten.

2. Enhver producent eller importør af 
artikler anmelder ethvert stof indeholdt i 
disse artikler til agenturet i 
overensstemmelse med stk. 3, hvis alle de 
følgende betingelser er opfyldt:
a) stoffet er til stede i disse artikler i 
mængder på over 1 ton pr. producent eller 
importør pr. år
b) stoffet opfylder kriterierne for 
klassificering som farligt i henhold til 
direktiv 67/548/EØF
c) producenten eller importøren ved, eller 
producenten eller importøren underrettes 
om, at stoffet sandsynligvis vil blive frigivet 
under normale og med rimelighed 
forudsigelige anvendelsesbetingelser, også 
selv om sådan frigivelse ikke er en tilsigtet 
funktion for artiklen



(Ekstern oversættelse)

PE 357.888v01-00 20/22 AM\566816DA.doc

DA

d) den mængde af stoffet, der frigives, kan 
skade menneskers sundhed eller miljøet.

3. Hvis betingelserne i stk. 2 er opfyldt, skal 
de oplysninger, der anmeldes, omfatte 
følgende i det af agenturet i henhold til 
artikel 108 fastlagte format:

(a) producenten eller importørens 
identitet og oplysninger om, hvorledes disse 
kan kontaktes
(b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
(c) stoffets/stoffernes identitet, som 
angivet i punkt 2 i bilag IV
(d) stoffets klassificering
(e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
(f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 
tons, 10-100 tons osv.
4. Agenturet kan træffe afgørelser, der 
kræver, at producenter eller importører af 
artikler i overensstemmelse med dette afsnit 
registrerer ethvert stof indeholdt i disse 
artikler og anmeldt i overensstemmelse med 
stk. 3.
5. Stk. 1 til 4 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der allerede er registreret til den 
pågældende anvendelse af en aktør længere 
oppe i forsyningskæden.

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

5a. Artikler, som ikke opfylder kravene i 
stk. 1, må hverken fremstilles eller 
importeres.

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

6. For stk. 1 gælder de i artikel 21, stk. 1, til 
21, stk. 3, fastsatte frister.

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

Or. de
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Begrundelse

Artikel 6 yder som formuleret i Kommissionens forslag kun ringe beskyttelse af den i EU 
hjemmehørende forarbejdende industri over for unfair konkurrence fra lande uden for EU. 
Da en tilsvarende importeret artikel skal opfylde mindre krav, vil den ikke kun være billigere, 
den vil muligvis også blive fremstillet med anvendelse af en bredere vifte af råstoffer.

Med ændringsforslagene indføres retfærdige rammebetingelser for virksomheder i og uden 
for EU og sikres det bedst mulige sikkerhedsniveau for menneskers sundhed og miljøet.



(Ekstern oversættelse)

PE 357.888v01-00 22/22 AM\566816DA.doc

DA

CORRIGENDUM

FØLGENDE ÆNDRINGSFORSLAG ER OGSÅ BLEVET STILLET AF:

Ændringsforslag 184 (artikel 1, stk. 3 a (nyt)) Anders Wijkman
Ændringsforslag 740 (artikel 37, stk. -1 (nyt)) Anne Laperrouze
Ændringsforslag 403 (artikel 4, stk. 1) Anne Laperrouze
Ændringsforslag 565 (artikel 18) Erna Hennicot-Schoepges


