
AM\568623DA.doc PE 359.876v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

30.5.2005 PE 359.876v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 51-95

Udkast til udtalelse (PE 357.536v01-00)
Hiltrud Breyer
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemiske stoffer (Reach), om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 
…/… {om persistente organiske miljøgifte}

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 51
Retsgrundlag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
95 og artikel 175, stk. 1, vedrørende afsnit 
VII om godkendelse og afsnit VIII om 
begrænsninger,

Or. en
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Begrundelse

Forordningen er baseret på artikel 95, der vedrører det indre marked. Det primære formål 
med forordningens afsnit om godkendelse og begrænsninger er at beskytte miljøet, og det 
passende retsgrundlag for disse er derfor traktatens artikel 175, stk. 1. 

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 52
Betragtning 2 a (ny)

(2a) For visse dele af forordningen er 
hovedformålet dog at sikre et højt niveau af 
miljøbeskyttelse, og artikel 175, stk. 1, er 
retsgrundlaget herfor.

Or. en

Begrundelse

Artikel 175, stk. 1, der vedrører miljøbeskyttelse, tilføjes som retsgrundlag, og dette skal også 
fremgå af betragtningerne.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 53
Betragtning 2 b (ny)

(2b) Både kvinder og mænd akkumulerer 
syntetiske kemiske stoffer gennem deres 
levetid, så når en kvinde bliver gravid, har 
hun været udsat for en lang række 
uønskede kemiske stoffer, som det ufødte 
barn også udsættes for.

Or. en
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Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 54
Betragtning 12

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at substitutionsprincippet indgår i godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 55
Betragtning 34 a (ny)

(34a) Bedre koordinering af ressourcer på 
fællesskabsplan vil bidrage til at øge den 
videnskabelige viden, der er nødvendig til 
udvikling af alternative metoder til forsøg 
med hvirveldyr. I dette øjemed er det vigtigt, 
at Fællesskabet fortsætter og øger sin 
indsats og træffer de fornødne 
foranstaltninger til fremme af forskning og 
udvikling af nye alternative metoder uden 
forsøgsdyr, navnlig inden for rammerne af 
Fællesskabets syvende rammeprogram for 
forskning og teknologisk udvikling.

Or. en
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Begrundelse

Dette henviser til Fællesskabets forpligtelse til at fremme alternative metoder til dyreforsøg, 
som allerede indførtes ved direktiv 2003/15/EF om kosmetiske midler.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 56
Betragtning 41 a (ny)

(41a) Udvikling af et passende og 
sammenhængende kommunikationssystem 
vil give forbrugerne den nødvendige 
information og vejledning, så de på en 
sikker og effektiv måde kan styre risiciene i 
forbindelse med anvendelse af kemiske 
stoffer, præparater eller artikler fremstillet 
på grundlag heraf. Muligheden af at give 
yderligere oplysninger via websteder for at 
tilgodese forbrugernes krav på at blive 
informeret om de produkter, de anvender, 
bør også vurderes.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre korrekte oplysninger.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 57
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, 

(52) For at sikre en tilstrækkelig høj grad af 
beskyttelse af menneskers sundhed, navnlig 
af sårbare befolkningsgruppers sundhed,  
og af miljøet bør stoffer med meget 
problematiske egenskaber erstattes af 
stoffer, der ikke udgør en risiko for 
menneskers sundhed og miljøet. Hvis dette 
ikke er tilfældet, kan der kun gives 
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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.

godkendelse til anvendelser af stoffer med 
meget problematiske egenskaber for et 
begrænset tidsrum, 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.

Or. en

Begrundelse

For at fremme substitution bør bestemmelserne være klare for virksomheder og brugere.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 58
Betragtning 79

(79) Det bør oprettes et appeludvalg i 
agenturet, for at sikre operatører, der 
berøres af agenturets afgørelser, en juridisk
ret til at appellere.

(79) Det bør oprettes et appeludvalg i 
agenturet, for at sikre alle med en retlig 
interesse, der berøres af agenturets 
afgørelser, en ret til at appellere.

Or. el

Begrundelse

Begrebet "alle med en retlig interesse" er bredere end "operatører". 
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Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 59
Betragtning 90 a (ny) 

(90a) Reach bør muliggøre, at borgerne, 
arbejdstagerne og forbrugerne kan nære 
tillid til, at produkter, der markedsføres i 
Fællesskabet, er sikre, og at der navnlig for 
sårbare befolkningsgrupper ikke er nogen 
risiko for at blive udsat for kemiske stoffer i 
mængder eller blandinger, der frembyder 
en risiko for deres sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Produkter, der markedsføres, bør være sikre for forbrugerne. Det er den garanti, Reach skal 
give.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 60
Betragtning 91 a (ny) 

(91a) Kommissionen bør overveje, om det 
er ønskværdigt at skabe et europæisk 
kvalitetsmærke med henblik på at 
identificere og fremme artikler, der i hver 
fase af produktionsprocessen er fremstillet i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning. 

Or. en

Begrundelse

Et mærke, der skal påstemples artiklerne, vil gøre det muligt at identificere og fremme de 
aktører i produktionsprocessen, der har opfyldt kravene i denne forordning.
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Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 61
Betragtning 93

(93) For at det system, der etableres med 
denne forordning, kan fungere effektivt, skal 
der være et godt samarbejde og en 
koordination mellem medlemsstaterne, 
agenturet og Kommissionen med hensyn til 
håndhævelse.

(93)For at det system, der etableres med 
denne forordning, kan fungere effektivt, skal 
der være et godt samarbejde og en 
koordination mellem medlemsstaternes 
myndigheder, agenturet og Kommissionen 
med hensyn til håndhævelse.

Or. el

Begrundelse

Det er nødvendigt med et tæt samarbejde mellem agenturet, Kommissionen og 
medlemsstaternes myndigheder for at sikre en effektiv håndhævelse.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 62
Betragtning 101 a (ny)

(101α) Denne forordning berører ikke 
Rådets almindelige direktiv 92/85/EØF af 
19. oktober 1992 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden under arbejdet 
for arbejdstagere som er gravide, som lige 
har født, eller som ammer (tiende 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i 
direktiv 89/391/EØF)1 og Rådets 
særdirektiv 98/24/EF af 7. april 1998 om 
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser (fjortende 
særdirektiv i henhold til direktiv 
89/391/EØF, artikel 16, stk. 1)2. Direktiv 
98/24/EF er fortsat det centrale 
retsinstrument vedrørende beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed 
under arbejdet mod risici i forbindelse med 
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kemiske agenser. Medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter opfordres til i så 
høj grad som muligt at sikre en effektiv 
gennemførelse og håndhævelse af direktiv 
98/24/EF. 

1 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
2 EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

Or. el

Begrundelse

Forordningen bør også tage hensyn til det almindelige direktiv om sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 63
Artikel 1, stk. 3 a (nyt)

3a. Denne forordning tager sigte på et højt 
beskyttelsesniveau og bygger på princippet 
om forebyggende indsats, princippet om 
indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved 
kilden og princippet om, at forureneren 
betaler.

Or. en

Begrundelse

Denne tekst svarer til teksten i artikel 174, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab. Heri er fastlagt de grundlæggende principper for lovgivningen på miljøområdet. 
Reach er en vigtig del af denne lovgivning.
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Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 64
Artikel 2, stk. 2, litra d a (nyt)

(da) fællesskabslovgivningen på 
miljøområdet.

Or. en

Begrundelse

Reach tager ikke sigte på at harmonisere bestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagerne 
(jf. litra a, b og c) og fællesskabslovgivningen om transport af farlige stoffer. Reach 
tilvejebringer oplysninger om kemiske stoffer, og disse oplysninger vil være til støtte for 
lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagerne og transportlovgivningen, som forbliver 
uændrede. Det samme gælder lovgivningen på miljøområdet, og der bør derfor tilføjes en 
henvisning hertil.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 65
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne forordning finder anvendelse på 
alle stoffer, artikler og præparater, som 
importeres til Den Europæiske Union.
Forordningen må ikke på nogen måde 
begunstige forskelsbehandling mellem 
stoffer, artikler og præparater, der 
produceres i Den Europæiske Union, og 
stoffer, artikler og præparater, der 
produceres i tredjelande, men importeres til 
Den Europæiske Union.
Kommissionen forelægger retningslinjer 
for at sikre anvendelsen af denne 
bestemmelse.

Or. it
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Begrundelse

I sin af Kommissionen foreslåede udformning tilbyder Reach-systemet kun den europæiske 
produktion en lav grad af beskyttelse mod illoyal konkurrence fra tredjelandes side. De 
allerede eksisterende EU-bestemmelser pålægger europæiske kemikalieproducenter meget 
strengere krav. Importører af artikler til Den Europæiske Union bør være underkastet samme 
bestemmelser som europæiske producenter. Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at 
europæiske producenter og tredjelandsproducenter underkastes samme regelsæt.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 66
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29α. Sårbare befolkningsgrupper: 
modtagelige personer, herunder nyfødte, 
spædbørn, børn, gravide, kvinder, som lige 
har født og/eller ammer, ældre og 
handicappede.

Or. el

Begrundelse

Definitionen af "sårbare befolkningsgrupper" bør omfatte kvinder, som lige har født.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 67
Afsnit I, kapitel 2, artikel 3, nr. 29 a (nyt) 

29a. Sårbare befolkningsgrupper: 
modtagelige personer, herunder nyfødte, 
spædbørn, børn, gravide, ammende mødre, 
svagelige og immunsvækkede personer, 
ældre, genetisk modtagelige personer og 
andre identificerede modtagelige grupper.

Or. en
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Begrundelse

Der er brug for en definition af sårbare befolkningsgrupper for at sikre en afgrænsning af 
modtagelige grupper, således at der kan træffes foranstaltninger med henblik på at begrænse 
risiciene for og eksponeringen af disse grupper.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 68
Artikel 3, nr. 29 a (nyt)

29a. Små og mellemstore virksomheder: 
virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 20031.
_______________________________________

1 EFT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

Or. it

Begrundelse

Med henblik på en korrekt anvendelse af bestemmelserne er det nødvendigt at indføje en 
definition af små og mellemstore virksomheder, da disse er mere følsomme og derfor i særlig 
grad vil blive berørt af Reach-proceduren. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit I: Generelle spørgsmål.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 69
Artikel 5, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

Gebyrets størrelse skal stå i et rimeligt 
forhold til  registreringsdossiertypen. 

Or. it
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Begrundelse

For at lette byrden for SMV'er skal størrelsen af det af agenturet fastsatte registreringsgebyr 
stå i et rimeligt forhold til de oplysninger, der indberettes med henblik på registrering af et 
stof. Ændringsforslaget er forbundet med de øvrige ændringsforslag til artiklerne i afsnit II: 
Registrering af stoffer.

Ændringsforslag af Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ændringsforslag 70
Artikel 5, stk. 4 a (nyt)

4α. Forud for indsendelsen til agenturet 
skal et uafhængigt organ vurdere, om alle 
oplysninger, der indsendes til registrering, 
er fuldstændige og autentiske, og der skal 
indsendes en vurderingsrapport til 
agenturet sammen med 
registreringsansøgningen. 

Or. el

Begrundelse

Eftersom der endnu ikke er lavet bestemmelser om en obligatorisk vurdering af autenticiteten 
og fuldstændigheden af de oplysninger, der er indeholdt i registreringsansøgningen, er det 
vigtigt at fastslå behovet for en uafhængig vurdering af, om registreringsansøgningen er 
korrekt, før dokumenterne indsendes. 

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 71
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Anmeldelse af stoffer i små mængder

1. Enhver producent eller importør af et 
stof i mængder på mellem 10 kg og 1 ton 
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pr. år indsender en anmeldelse af stoffet til 
agenturet.
2. En anmeldelse af et stof i mængder på 
mellem 10 kg og 1 ton pr. år skal omfatte 
alle følgende oplysninger i det format, der 
er fastlagt af agenturet i henhold til artikel 
108, i det omfang producenten kan 
forelægge disse uden yderligere 
afprøvning:
a) oplysninger om producenten, som 
angivet i punkt 1 i bilag IV
b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
i bilag IV
c) stoffets klassificering
d) eventuelle eksisterende og foreliggende 
oplysninger om stoffets fysisk-kemiske 
egenskaber og egenskaber, som kan 
påvirke menneskers sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Reach bør også omfatte et krav om simpel anmeldelse af stoffer i mængder på mellem 10 kg 
og 1 ton pr. år, så man endelig kan få et indtryk af, hvor mange stoffer der rent faktisk 
produceres, og hvilken viden der er tilgængelig om disse. I den form, Reach har i øjeblikket, 
ville man kun få oplysninger om de ca. 30 000 stoffer, der produceres i mængder på over 1 
ton. Men på EINECS-listerne er opført over 100 000 stoffer.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 72
Artikel 6, stk. 1, litra a 

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

Or. en
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Begrundelse

Da der ikke gives nogen definition af "artikeltype", skaber det blot retlig usikkerhed, hvis 
denne term medtages.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 73
Artikel 6, stk. 1, litra c

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

c) stoffets frigivelse er en særligt udformet 
funktion ved artiklen under normale og med 
rimelighed forudsigelige 
anvendelsesbetingelser, og

Or. en

Begrundelse

Den alternative ordlyd definerer mere klart bestemmelsens rækkevidde.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 74
Artikel 6, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) stofferne er til stede i artiklen i 
koncentrationer, der svarer til eller 
overskrider det laveste af nedenstående:
- koncentrationerne i bilag I til direktiv 
67/548/EØF eller
- koncentrationerne i del A og B i bilag II 
til direktiv 1999/45/EF, når der ikke er 
opført nogen koncentrationsgrænse for 
stoffet i præparater i bilag I til direktiv 
67/548/EF
- 0,1%, hvis stoffet opfylder kriterierne i 
bilag XII.

Or. en
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Begrundelse

Manglen på kvantitative kriterier indebærer, at der skal tages hensyn til tilstedeværelsen af 
spormængder af et klassificeret stof. Myndighederne kan ikke kontrollere spormængder af 
stoffer i de artikler, der importeres til EU. Af hensyn til anvendeligheden i praksis er det 
nødvendigt, at der indføres en grænse. Der skal kun indgives anmeldelser for stoffer, hvis 
koncentration ligger over grænsen. Dette er i overensstemmelse med direktivet om 
præparater (1999/45/EF) og med Reach-projektet (artikel 13, stk. 2, og artikel 53, stk. 7). I 
artikel 13, stk. 2, og artikel 53, stk. 7, anvendes allerede de foreslåede græner. 

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 75
Artikel 6, stk. 5

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

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, eller som er 
undtaget fra registreringspligten i henhold 
til bilag III.

Or. en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse mellem denne bestemmelse og registreringskravene for stoffer og 
stoffer i præparater, som finder anvendelse på producenter af artikler i EU.

Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 76
Artikel 6, stk. 2, 3, 4

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

udgår

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

Or. en
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Begrundelse

Stk. 2-4 kan hverken gennemføres eller håndhæves. Kravene er for vage (f.eks. "underrettes 
om" og "sandsynligvis vil blive frigivet").

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 77
Artikel 6 b (ny) 

Artikel 6b
Europæisk kvalitetsmærke

6b.   Senest ...* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
og om fornødent et forslag til retsakt om 
indførelse af et europæisk kvalitetsmærke, 
der kan identificere og fremme artikler, der 
gennem hele produktionsprocessen er 
blevet fremstillet i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning. 
* To år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Et mærke, der stemples på artiklerne, ville gøre det muligt at identificere og støtte de aktører i 
produktionsprocessen, der har overholdt kravene i denne forordning.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 78
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1

1. Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 

Når det er hensigten, at et stof skal 
fremstilles i Fællesskabet af to eller flere 
producenter og/eller importeres af to eller 
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flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Dele af 
registreringen indsendes så af én producent 
eller importør, der med deres accept 
handler på vegne af andre producenter 
og/eller importører i overensstemmelse med 
andet, tredje og fjerde afsnit.

flere importører, kan de danne et konsortium 
med henblik på registreringen. Datadeling 
er obligatorisk, ikke blot for så vidt angår 
data fra forsøg med hvirveldyr, men for så 
vidt angår data fra alle de forsøg, der er 
nødvendige med henblik på registrering. 

Dannelsen af offentlige eller blandede 
offentlig-private konsortier må fremmes for 
at sikre adgangen for SMV'er og disses 
sammenslutninger.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget har sin berettigelse i behovet for at forenkle registreringsprocessen, 
navnlig for at begrænse og rationalisere omkostningerne for SMV'er, og tager sigte på at 
sikre disse virksomheders og deres respektive sammenslutningers adgang til konsortier, bl.a. 
med henblik på at undgå misbrug af dominerende stilling.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 79
Artikel 10, stk. 2

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en tredjedel af 
registreringsgebyret.

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler et rimeligt 
registreringsgebyr, der er fastsat på 
grundlag af kriterier fastlagt af agenturet.

Or. it

Begrundelse

Agenturet må fastlægge proportionalitetskriterier for registreringsgebyret - også for at lette 
byrden for SMV'er, som vil blive hårdt ramt af denne nye lovgivning - og fastsætte gebyrets 
størrelse under hensyn til bl.a. registranternes størrelse og de producerede/importerede 
mængder.
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Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 80
Artikel 17, stk. 2

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en tredjedel af 
gebyret.

2. Hver registrant, der deltager i et 
konsortium, betaler kun en passende andel
af gebyret.

Gebyrets størrelse skal være rimeligt og 
fastsættes på grundlag af kriterier fastlagt 
af agenturet under hensyn til bl.a.  
producerede/importerede mængder.

Or. it

Begrundelse

For at lette byrden for SMV'er skal agenturet i forbindelse med fastsættelsen af 
registreringsgebyrets størrelse tage hensyn til bl.a. registranternes størrelse og de 
producerede/importerede mængder.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 81
Artikel 21, stk. 1, litra a

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

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

Or. en

Begrundelse

Den første frist for registrering af indfasningsstoffer som foreslået under Reach gælder for 
kemikalier, der produceres i mængder på over 1.000 tons og kræftfremkaldende, mutagene og 
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reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 og 2. For at behandle alle de mest problematiske 
stoffer først, bør stoffer, som er persistente og bioakkumulerende, tilføjes til denne første fase. 
Disse egenskaber kunne let identificeres som en del af præregistreringen.

Ændringsforslag af Marta Vincenzi

Ændringsforslag 82
Artikel 31 a (ny)

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 83
Artikel 52

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

Formålet med dette afsnit er at sikre, at det 
indre marked fungerer efter hensigten, 
samtidig med at det sikres:

a) at meget problematiske stoffer erstattes 
af hensigtsmæssige og bevisligt mindre 
farlige stoffer og teknologier
b) at meget problematiske stoffer i tilfælde 
af, at de ikke kan erstattes, og at farerne 
herved opvejes af deres fordele for 
samfundet, kontrolleres løbende, samtidig 
med at forskningen i fremtidige alternativer 
videreføres.

Or. el

Begrundelse

Det bliver umuligt at beskytte folkesundheden og miljøet, hvis ikke erstatningen af meget 
problematiske stoffer gøres til en målsætning her. Hvis meget problematiske stoffer skal 
erstattes af passende alternativer, skal det bevises, at de rent faktisk er mindre farlige. 
Erstatningen af farlige kemiske stoffer er en naturlig konsekvens af nødvendigheden af en 
præventiv indsats.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 84
Artikel 58, stk. 3, afsnit 2

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

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

Begrundelse

Der findes ingen kriterier for definitionen af "alvorlig og umiddelbar" risiko, og det bør 
derfor være Kommissionen, der på grundlag af kriterier, der står i et rimeligt forhold til de 
faktiske omstændigheder, afgør, hvornår godkendelsen skal ophæves midlertidigt, ændres 
eller tilbagekaldes under den fornyede vurdering.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 85
Artikel 70, stk. 2 a (nyt)

2a. Når det drejer sig om et stof, der 
allerede er reguleret i bilag XVI, og hvis de 
i artikel 65 fastsatte betingelser er opfyldt, 
udarbejder Kommissionen et udkast til 
ændring af bilag XVI inden 3 måneder 
efter modtagelse af udtalelsen fra udvalget 
for samfundsøkonomisk analyse eller inden 
udløbet af den frist, der er fastsat i henhold 
til artikel 68, hvis dette udvalg ikke 
fremsætter en udtalelse, alt efter hvilket 
tidspunkt der indtræder først.
Hvis udkastet til ændring ikke er i 
overensstemmelse med nogen af agenturets 
udtalelser, vedføjer Kommissionen som 
bilag en detaljeret redegørelse for grundene 
til forskellene. 
Når det drejer sig om et stof, som ikke 
tidligere er blevet reguleret i bilag XVI, 
forelægger Kommissionen i stedet inden for 
den fastsatte tidsfrist Europa-Parlamentet 
og Rådet et forslag til ændring af bilag 
XVI.

Or. en

Begrundelse

I det nugældende direktiv 76/769/EØF har Europa-Parlamentet og Rådet en rolle at spille i 
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afgørelser om visse begrænsninger af kemikalier, såsom at forbyde brugen af phthalater i 
visse former for legetøj. Formålet med dette ændringsforslag er at beholde denne procedure 
og ikke øge Kommissionens rolle yderligere.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 86
Artikel 73, stk. 1

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. I 
sådanne tilfælde træffer agenturet juridisk 
bindende afgørelser.

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at afklare agenturets rolle som et reguleringsorgan, der 
træffer afgørelser som beskrevet i Kommissionens meddelelse om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (KOM(2002) 718). Ændringen er bl.a. nødvendig for at lukke et eventuelt 
forskriftsmæssigt tomrum, som ville skabe retsusikkerhed.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 87
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 4 repræsentanter 
udpeget af Kommissionen og 10 
medlemmer udpeget af Rådet i samråd med 
Europa-Parlamentet, hvoraf 4 i lige stor 
udstrækning skal vælges på grundlag af 
deres erfaringer fra sammenslutninger, der 
repræsenterer forbrugerne, sårbare 
befolkningsgrupper, industrien og SMV'er.
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Or. it

Begrundelse

Bestyrelsen bør omhyggeligt sammensættes på afbalanceret vis.  Det må sikres, at alle 
institutioner inddrages, hvorfor Europa-Parlamentet også bør høres, og ligeledes sikres, at 
bestyrelsen hele tiden også består af medlemmer, der i lige høj grad repræsenterer 
forbrugersammenslutninger, sårbare befolkningsgrupper, industrien (de store virksomheder) 
og SMV'er, eller med andre ord alle de forskellige grupper, der vil blive berørt af denne 
forordning. Henvisningen til sårbare befolkningsgrupper tager bl.a. udgangspunkt i 
ændringsforslagene fra Breyer, og der tænkes på særligt udsatte samfundsgrupper såsom 
nyfødte, børn, gravide kvinder, ammende mødre og ældre. 

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 88
Artikel 117

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:

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

b) den pågældende tredjepart beskytter de 
fortrolige oplysninger i henhold til gensidig 
aftale.

b) den pågældende tredjepart beskytter de 
fortrolige oplysninger i henhold til gensidig 
aftale.

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

For at undgå svigagtig anvendelse af oplysningerne og af hensyn til sikkerheden i forbindelse 
med overførsel af data skal det klart fremgå, at samarbejdet i artikel 117 kun vedrører 
nationale og internationale statslige institutioner.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 89
Artikel 122, afsnit 1 a (nyt)

Agenturet modtager af medlemsstaterne 
tilladelse til at iværksætte kontroller og 
aktiviteter og fastsætter retningslinjer for at 
harmonisere kontrolsystemet og gøre det 
effektivt.

Or. it

Begrundelse

Forvaltningen af Reach-systemet forudsætter en harmoniseret gennemførelse af dets 
bestemmelser i hele det indre marked og et effektivt kontrolsystem. Derfor bør agenturet 
kunne anmode medlemsstaterne om tilladelse til at iværksætte kontroller eller aktiviteter.

Ændringsforslag af Amalia Sartori

Ændringsforslag 90
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 

1. Medlemsstaterne fastsætter på grundlag 
af en række retningslinjer, som agenturet 
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 
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besked om enhver ændring af dem. agenturet senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse og giver den 
omgående besked om enhver ændring af 
dem.

Or. it

Begrundelse

Hvis fastsættelsen af sanktionsbestemmelser udelukkende overlades til medlemsstaterne, vil 
der blive tale om en række forskellige sanktionssystemer i EU. Kun hvis sanktionssystemerne 
og deres gennemførelse harmoniseres, vil det være muligt at nå målene med Reach og at sikre 
sanktionernes effektivitet.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 91
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 denne forordnings anvendelsesområde 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.
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Ændringsforslag af María Esther Herranz García

Ændringsforslag 92
Bilag III, punkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, og materialer, der er 
afledt af disse i mineralogiske processer1

eller fysiske omdannelsesprocesser.

----------------------------
1. EFT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

Or. en

Begrundelse

Basisråstofferne til sektoren for organiske kemiske stoffer (naturgas, råolie, kul) er undtaget 
fra registreringspligten. Registreringskravet er uforholdsmæssigt i forbindelse med mineraler, 
malme og stoffer, der forekommer i naturen, hvis de er klassificeret som farlige i henhold til 
direktiv 67/548.

Håndteringen af malme sker udelukkende erhvervsmæssigt, og offentligheden kommer aldrig i 
berøring hermed. De potentielle risici for miljøet hidrørende fra mineraler og malme 
behandles i IPPC-direktivet og de potentielle sundhedsrisici i EU's bestemmelser på 
arbejdsmiljøområdet.

Mineralogisk og fysisk omdannelse af mineraler og malme ændrer ikke disse materialers 
kemiske sammensætning. Materialer udvundet ved disse processer er andre mineralbaserede 
materialer, og de bør også undtages fra registretingskravet. Udtrykket "modificeres kemisk" 
er ikke defineret og fører derfor til retlig usikkerhed.

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 93
Bilag V, punkt 6.4.1. a (nyt)

KOLONNE 1
6.4.1.a. In vitro-cytogenicitetsundersøgelse 
i pattedyrceller
KOLONNE 2
6.4.1.a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres:
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- hvis der foreligger tilstrækkelige data fra 
en in vivo cytogenicitetstest, eller
- stoffet vides at være et carcinogen af 
kategori 1 eller 2.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en test af stoffer på mellem 1 og 10 tons om året, på linje med hvad 
Kommissionen opererede med i sit udkast til forslag. Genindførelsen af denne test giver større 
sikkerhed for, om et stof er mutagent (en meget problematisk egenskab). Formuleringen er 
taget direkte fra bilag VI. Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal den tilsvarende del i 
bilag VI udgå. 

Ændringsforslag af Eva-Britt Svensson

Ændringsforslag 94
Bilag V, punkt 7.1.1. a (nyt) 

KOLONNE 1
7.1.1 a. Undersøgelse af væksthæmmende 
virkning på alger
KOLONNE 2
7.1.1. a. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres, hvis:
– stoffet er meget tungtopløseligt 
(vandopløselighed < 10 μg/l)
– stoffet ikke forventes at ville trænge 
gennem biologiske membraner (MW > 800 
eller molekyldiameter > 15 Å).

Or. en

Begrundelse

<OptDelPrev>Genindførelse af en test af stoffer på mellem 1 og 10 tons om året, på linje 
med hvad Kommissionen opererede med i sit udkast til forslag. Genindførelsen af denne test 
giver en bedre fornemmelse af stoffets akutte giftighed. Formuleringen er taget direkte fra 
bilag VI. Hvis ændringsforslaget vedtages, skal den tilsvarende del i bilag VI udgå.
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Ændringsforslag 95
Bilag V, punkt 7.1.1. a (nyt)

KOLONNE 1
7.1.a Nedbrydning
7.1a.1. Biotisk
7.1a.1.1. Let bionedbrydelighed
KOLONNE 2
7.1a  Simuleringsundersøgelserne (bilag 
VII, 7.2.1.2-7.2.1.4.) skal foreslås af 
registranten eller kan kræves af den 
kompetente myndighed i den evaluerende 
medlemsstat i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, hvis den kemiske sikkerhedsvurdering i 
henhold til bilag I tyder på, at yderligere 
undersøgelse af stoffets nedbrydning er 
nødvendig. Valget af hensigtsmæssig(e) 
undersøgelse(r) afhænger af resultaterne af 
sikkerhedsvurderingen.

7.1a.1.1. Undersøgelsen behøver ikke 
udføres for uorganiske stoffer.

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en test af den biologiske nedbrydelighed for stoffer på mellem 1 og 10 tons 
om året, på linje med hvad Kommissionen opererede med i sit udkast til forslag. Hvis denne 
test ikke genindføres, ville der ske det, at en meget problematisk nøgleegenskab ikke ville 
blive vurderet, for så vidt angår to tredjedele af stofferne under REACH. Formuleringen er 
taget direkte fra bilag VI. Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal den tilsvarende del af 
bilag VI udgå.


