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Ændringsforslag 25
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 disse artikler, 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, 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

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

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

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:

2. Enhver producent eller importør af artikler 
anmelder ethvert stof, der er opført i bilag 
XIIIa og indeholdt i disse artikler, til 
agenturet i overensstemmelse med stk. 3:

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

a) hvis stoffet, for så vidt angår de i artikel 
54, litra d), e) og f), omhandlede stoffer, er 
til stede i en mængde over en 
koncentrationsgrænse på 0,1% 

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

b) hvis stoffet, for så vidt angår alle andre 
stoffer, er til stede i en mængde over de 
koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
direktiv 1999/45/ EF for klassificering som 
farligt

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

c) hvis producenten eller importøren ikke 
kan udelukke eksponering af 
offentligheden eller miljøet for stoffet i hele 
de pågældende artiklers livscyklus. 

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:

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

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

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

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

d) stoffets klassificering d) stoffets klassificering

e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser

e) en kort beskrivelse af artiklens 
anvendelse/anvendelser
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f) stoffets tonnageområde, f.eks. 1-10 tons, 
10-100 tons osv.

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.

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

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

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

Stk. 2 og 3 finder anvendelse på stoffer 
indeholdt i artikler, der opfylder kriterierne 
i artikel 54 tre måneder efter den dato, hvor 
disse stoffer opføres i bilag XIIIa.

6a. Når et stof opføres i bilag XIIIb,
underretter agenturet alle producenter og 
importører af artikler, der indeholder dette 
stof, om dets opførelse i dette bilag. Afsnit 
VII i denne forordning finder med de 
nødvendige tilpasninger anvendelse på
producenter og importører af artikler, der 
indeholder dette stof, fra datoen for denne 
underretning.

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

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

Or. en

Begrundelse

Dækker alle ændringsforslag til artikel 6 og ændringsforslag 417 og 418.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt og Hans 
Blokland

Ændringsforslag 26
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BETRAGTNING 20

20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge registreringskrav 
for stoffer, der er beregnet til at blive frigivet 
fra artikler. Hvis der er tale om stoffer, som 
med sandsynlighed frigives fra artikler i 
tilstrækkeligt store mængder og på sådan 
en måde, at det skader menneskers 
sundhed eller miljøet, bør agenturet 
underrettes, og det bør have beføjelser til at 
kræve, at der indsendes en registrering.

20) Da producenter og importører af artikler 
bør være ansvarlige for deres artikler, er det 
hensigtsmæssigt at pålægge registreringskrav 
for stoffer, der er beregnet til at blive frigivet 
fra artikler. Hvis der er tale om stoffer, som 
opfylder kriterierne i artikel 54 og derfor er 
opført på listen over stoffer, der opfylder 
kriterierne for godkendelse (bilag XIIIa), 
bør agenturet underrettes. Bestemmelserne 
vedrørende godkendelse bør finde 
anvendelse på producenter og importører 
af disse stoffer, så snart de er opført på
listen over stoffer, hvortil der kræves 
godkendelse (bilag XIIIb). 

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 126, 127 og 128.


