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Ændringsforslag 43
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Denne forordning bør sikre et højt 
beskyttelsesniveau for menneskers 
sundhed og miljøet samt fri bevægelighed 
for kemiske stoffer og blandinger og 
samtidig fremme konkurrenceevnen og 
innovationen.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 44
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 
GHS-kriterierne i deres lovgivning.
Fællesskabet bør være i forreste linje, når 
det drejer sig om at få andre lande til at 
tilslutte sig og sikre en konkurrencemæssig 
fordel for industrien i Fællesskabet.

(7) Virksomhedernes fordele vil blive øget 
i takt med, at flere lande i verden vedtager 
GHS-kriterierne i deres lovgivning.
Strengere krav til mærkning kan styrke 
forbrugernes tillid til kemikalier.
Fællesskabet bør være i forreste linje, når 
det drejer sig om at få andre lande til at 
tilslutte sig og sikre en konkurrencemæssig 
fordel for industrien i Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Tilliden til den kemiske industri er faldet i de seneste år. Et strengt mærkningssystem kan 
bidrage til, at forbrugerne får mere tillid til den kemiske industris produkter.
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Ændringsforslag 45
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der er derfor af afgørende betydning at 
harmonisere bestemmelserne for 
klassificering og mærkning af stoffer og 
blandinger inden for Fællesskabet under 
hensyntagen til klassificeringskriterierne 
og mærkningsreglerne i GHS, men også 
ved at bygge videre på de 40 års erfaringer, 
der er opnået ved gennemførelse af den 
nuværende fællesskabslovgivning på 
kemikalieområdet og ved at opretholde det 
beskyttelsesniveau, der er skabt gennem 
systemet med harmonisering af 
klassificering og mærkning, gennem EF-
fareklasser, der endnu ikke indgår i GHS, 
samt gennem de nuværende regler for 
mærkning og emballering.

(8) Der er derfor af afgørende betydning at 
harmonisere bestemmelserne for 
klassificering og mærkning af stoffer og 
blandinger inden for Fællesskabet under 
fuld hensyntagen til 
klassificeringskriterierne og 
mærkningsreglerne i GHS, men også ved at 
bygge videre på de 40 års erfaringer, der er 
opnået ved gennemførelse af den 
nuværende fællesskabslovgivning på 
kemikalieområdet og ved at opretholde det 
beskyttelsesniveau, der er skabt gennem 
systemet med harmonisering af 
klassificering og mærkning, gennem EF-
fareklasser, der endnu ikke indgår i GHS, 
samt gennem de nuværende regler for 
mærkning og emballering.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil kun opfylde sit harmoniseringsformål, hvis samtlige 
klassifikationskriterier og mærkningsregler i GHS overføres til EU's lovgivning. Akut 
toksicitet, kategori 5, indgår i GHS og bør derfor også indgå her. I modsat fald ville det
sænke niveauet for den nuværende beskyttelse under EU's lovgivning, da mange blandinger 
ville miste deres klassificering og mærkning som følge af en ændring i 
klassificeringskriterierne.
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Ændringsforslag 46
Holger Krahmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) En klassificering, der foretages af 
leverandøren, og som sikrer en 
harmoniseret tilgang til klassificering af 
alle stoffer og blandinger i hele Den 
Europæiske Union, er af afgørende 
betydning for at sikre fri bevægelighed for 
varer i det indre marked. Klassificeringen 
bør derfor respekteres for alle stoffer og 
blandinger, der henhører under 
nærværende forordnings 
anvendelsesområde. Medlemsstaterne 
opfordres til at iværksætte en ordning, 
hvorefter klassificeringen foretages af 
leverandøren, når det gælder alle andre 
aspekter af klassificering af kemiske 
stoffer. 

Or. fr

Begrundelse

Et af de afgørende principper i nærværende lovgivning er harmonisering af klassificeringen 
og mærkningen af kemiske stoffer og blandinger, således at man imødegår enhver fordrejning 
af det indre marked. En klassificering foretaget af fabrikanten som fastsat i forordningens 
artikel 4 er et af de grundlæggende principper med henblik på at sikre en harmoniseret 
klassificering i hele Den Europæiske Union. Dette princip bør derfor uden undtagelse finde 
anvendelse på alle stoffer og blandinger, der henhører under nærværende forordnings 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 47
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre, at forbrugerne modtager (18) For at sikre, at forbrugerne modtager 
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risikooplysninger, bør fabrikanter, 
importører og downstream-brugere 
emballere og mærke stoffer og blandinger i 
overensstemmelse med den afledte 
klassificering, og distributører bør sikre, at 
de videregiver de modtagne oplysninger 
ved enten at bibeholde mærkningen eller 
ved selv at foretage mærkning i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Hvis distributører ændrer stoffers eller 
blandingers mærkning eller emballering, 
bør de også være forpligtet til at 
klassificere stoffet eller blandingen i 
henhold til bestemmelserne i nærværende 
forordning.

pålidelige og gennemskuelige
risikooplysninger, bør fabrikanter, 
importører og downstream-brugere 
emballere og mærke stoffer og blandinger i 
overensstemmelse med den afledte 
klassificering, og distributører bør sikre, at 
de videregiver de modtagne oplysninger 
ved enten at bibeholde mærkningen eller 
ved selv at foretage mærkning i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Hvis distributører ændrer stoffers eller 
blandingers mærkning eller emballering, 
bør de også være forpligtet til at 
klassificere stoffet eller blandingen i 
henhold til bestemmelserne i nærværende 
forordning.

Or. pl

Ændringsforslag 48
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre oplysning om farlige 
stoffer, når de indgår i blandinger, bør 
blandinger også mærkes i nødvendigt 
omfang, når de indeholder mindst ét stof, 
som er klassificeret som farligt, også selv 
om selve blandingerne ikke er klassificeret 
som farlige.

(19) For at sikre oplysning om farlige 
stoffer, når de indgår i blandinger, bør 
blandinger også mærkes, når de indeholder 
mindst ét stof, som er klassificeret som 
farligt, også selv om selve blandingerne 
ikke er klassificeret som farlige.

Or. en

Begrundelse

Tilstedeværelsen af farlige stoffer skal altid fremgå af mærkningen, også ved blandinger.
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Ændringsforslag 49
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Selv om alle stoffer eller blandinger 
kan klassificeres på baggrund af 
foreliggende oplysninger, skal de 
tilgængelige oplysninger, der anvendes i 
forbindelse med denne forordning, helst 
opfylde visse bestemmelser i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, transportbestemmelser 
eller internationale principper eller 
procedurer for validering af oplysninger, 
for at sikre resultaternes kvalitet og 
sammenlignelighed og deres 
overensstemmelse med andre krav på 
internationalt plan eller fællesskabsplan. 
Det samme gælder, hvis leverandøren 
vælger at genere nye oplysninger.

(21) Alle stoffer eller blandinger kan 
klassificeres på baggrund af foreliggende 
oplysninger. De oplysninger, der anvendes 
i forbindelse med denne forordning, skal 
helst opfylde visse bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1907/2006, 
transportbestemmelser eller internationale 
principper eller procedurer for validering af 
oplysninger, for at sikre resultaternes 
kvalitet og sammenlignelighed og deres 
overensstemmelse med andre krav på 
internationalt plan eller fællesskabsplan. 
Det samme gælder, hvis leverandøren 
vælger at genere nye oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være klart, at alle relevante foreliggende oplysninger kan blive taget i betragtning i 
klassificeringen af et stof eller en blanding.

Ændringsforslag 50
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) I forbindelse med gennemførelse 
eller overvågning af 
valideringsundersøgelser til vurdering af 
forsøg foretaget uden anvendelse af dyr 
eller af metoder til begrænsning af 
antallet af anvendte dyr eller de anvendte 
forsøgsdyrs lidelser, bør der tages hensyn 
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til nødvendigheden af at klassificere og 
mærke stoffer i henhold til denne 
forordning og lovgivning, der 
gennemfører GHS.

Or. en

Begrundelse

Det er tidligere forekommet, at valideringsundersøgelser ikke har sikret, at nye tests udformes 
således, at de overholder kravene til såvel klassificering og mærkning som sikkerhed.  Dette 
kan forsinke anvendelsen af nye alternative metoder og forlænge anvendelsen af dyreforsøg, 
selv når der eksisterer videnskabeligt anerkendte alternative metoder.

Ændringsforslag 51
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24b) Såfremt forsøg uden anvendelse af 
dyr eller dyreforsøg, der er blevet 
forbedret med henblik på at begrænse 
antallet af anvendte dyr eller de anvendte 
forsøgsdyrs lidelser, genererer data, som 
ikke er direkte kompatible med visse 
klassificerings- og mærkningskriterier i 
denne forordning, men som i alle 
henseender opfylder kravene til 
videnskabelig validering af hensyn til 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet, bør denne forordning tilpasses, 
hvor det er tilstrækkeligt videnskabeligt 
begrundet, for at sikre, at klassificerings-
og mærkningskriterierne ikke udgør en 
barriere for anvendelsen af sådanne 
forsøgsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Selv om GSH ofte betegnes som forsøgsmetodeneutral, er det muligt, at alternative 
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forsøgsmetoder (baseret på princippet om erstatning, begrænsning og forbedring af 
anvendelse af dyr i forsøg) kan generere data, der ikke svarer direkte til nuværende 
klassificeringskriterier, hvoraf mange refererer til in vivo-fænomener eller refererer direkte 
til virkninger i forsøgsdyr. Det bør derfor være muligt at foretage en tilpasning af 
klassificerings- og mærkningskriterierne, således at de også tillader metoder, der ifølge deres 
natur ikke indebærer dyreforsøg.

Ændringsforslag 52
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Nye oplysninger med hensyn til
fysiske farer vil normalt altid være 
nødvendige, undtagen hvis data allerede 
foreligger, eller hvis der er fastsat en 
undtagelse i del 2.

(25) Test med henblik på at bestemme
fysiske farer ved et stof eller en blanding
vil normalt altid være nødvendige, 
undtagen hvis pålidelige og tilstrækkelige
data allerede foreligger, eller hvis der er 
fastsat en undtagelse i del 2.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Amalia Sartori

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Der må ikke gennemføres test på 
mennesker og ikke-menneskelige primater 
for at generere data med henblik på at 
foretage klassificering; Tilgængelige, 
pålidelige epidemiologiske data og 
erfaringer, som vedrører stoffers og 
blandingers virkning på mennesker (f.eks. 
erhvervsmæssige data og data fra 
ulykkesdatabaser), skal tages i betragtning 
og prioriteres højere end data fra 
dyreundersøgelser, når de fremviser farer, 
der ikke er identificeret af sidstnævnte.
Resultaterne af dyreundersøgelser bør 

(26) Der må ikke gennemføres test på ikke-
menneskelige primater for at generere data 
med henblik på at foretage klassificering;
Gennemførelse af test på mennesker for 
at generere data udelukkende med 
henblik på at foretage klassificering kan 
generelt ikke accepteres og bør kun finde 
sted, når der ikke er andre mulige 
alternativer. Tilgængelige, pålidelige 
epidemiologiske data og videnskabeligt 
anerkendte erfaringer, som vedrører 
stoffers og blandingers virkning på 
mennesker (f.eks. erhvervsmæssige data og 
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holdes op mod resultater af data for 
mennesker, og der bør anvendes 
ekspertvurderinger for at sikre den bedste 
beskyttelse af menneskers sundhed, både 
ved dataevaluering for dyr og mennesker.

data fra ulykkesdatabaser), skal tages i 
betragtning og prioriteres højere end data 
fra dyreundersøgelser, når de fremviser 
farer, der ikke er identificeret af 
sidstnævnte. Resultaterne af 
dyreundersøgelser bør sammenlignes med
resultater af data for mennesker, og der bør 
anvendes ekspertvurderinger for at sikre 
den bedste beskyttelse af menneskers 
sundhed og for at sikre, at klassificeringen 
af stoffet eller blandingen er i 
overensstemmelse med dets eller dens 
faktiske virkninger på menneskers 
sundhed.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være tilladt overhovedet at gennemføre test på ikke-menneskelige primater med 
henblik på at klassificere stoffer og blandinger.  I undtagelsestilfælde bør det være tilladt at 
gennemføre test på mennesker med henblik på at sikre beskyttelse af menneskers sundhed. 
Mere præcist afspejler dette den eksisterende tekst i GHS og direktiverne om farlige stoffer og 
præparater.

Ændringsforslag 54
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Eftersom det ikke altid er enkelt og 
ligetil at anvende kriterierne for de 
forskellige fareklasser på oplysningerne, 
bør leverandørerne foretage en 
"bestemmelse af vægten af beviser" ved 
hjælp af en ekspertvurdering for at opnå 
tilfredsstillende resultater.

(29) Eftersom det ikke altid er enkelt og 
ligetil at anvende kriterierne for de 
forskellige fareklasser på oplysningerne, 
bør leverandørerne foretage en 
"bestemmelse af vægten af beviser" ved 
hjælp af en ekspertvurdering og 
økotoksikologiske forskningsresultater for 
de enkelte blandinger og stoffer for at 
opnå tilfredsstillende resultater.

Or. pl
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Begrundelse

Tilgængelige forskningsresultater kan supplere ekspertvurderingerne.

Ændringsforslag 55
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Ved klassificering af blandinger skal 
der for at sikre tilstrækkelig præcision 
tages hensyn til eventuelle oplysninger om 
synergistiske og antagonistiske virkninger.

(32) Ved klassificering af blandinger skal 
der for at sikre tilstrækkelig præcision 
tages hensyn til eventuelle oplysninger om 
synergistiske og antagonistiske virkninger. 
Der bør også tages hensyn til oplysninger 
om carcinogene, mutagene, 
reproduktionstoksiske eller allergiske 
virkninger.

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at supplere listen over, hvilke virkninger der skal tages hensyn til. I forslagets 
betragtning 22 er der lagt særlig vægt på disse faktorer. 

Ændringsforslag 56
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Det er afgørende, at stoffer og 
blandinger, der bringes i omsætning, 
identificeres klart, dog bør agenturet i 
fornødent omfang lade virksomheder 
beskrive den kemiske identitet på en måde, 
der ikke truer deres 
forretningshemmeligheder.

(37) Det er afgørende, at stoffer og 
blandinger, der bringes i omsætning, 
identificeres klart, dog bør agenturet i 
fornødent omfang lade virksomheder 
beskrive den ufarlige kemiske identitet på 
en måde, der ikke truer deres 
forretningshemmeligheder.
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Or. en

Begrundelse

Farlige stoffer bør ikke kunne fremstå mildere ved hjælp af mærkning. Truede 
forretningshemmeligheder kan kun anvendes som begrundelse for en undtagelse i forbindelse 
med ufarlige stoffer.

Ændringsforslag 57
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Det er afgørende, at stoffer og 
blandinger, der bringes i omsætning, 
identificeres klart, dog bør agenturet i 
fornødent omfang lade virksomheder 
beskrive den kemiske identitet på en måde, 
der ikke truer deres 
forretningshemmeligheder.

(37) Det er afgørende, at stoffer og 
blandinger, der bringes i omsætning, 
identificeres klart, dog bør agenturet i 
fornødent omfang lade virksomheder 
beskrive visse stoffers kemiske identitet på 
en måde, der ikke truer deres 
forretningshemmeligheder.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være muligt at skjule navnet på stoffer med meget problematiske egenskaber som 
f.eks. stoffer, der er carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske, af hensyn til 
forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 58
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Iupac (The International Union of 
Pure and Applied Chemistry) har længe 
været en global autoritet med hensyn til 

(38) Iupac (The International Union of 
Pure and Applied Chemistry) har længe 
været en global autoritet med hensyn til 
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kemisk nomenklatur og terminologi.
Identificering af stoffer ved deres Iupac-
betegnelse er udbredt praksis i hele verden 
og udgør standardgrundlaget for 
identifikation af stoffer i internationale og 
flersproglige sammenhænge. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at anvende disse 
betegnelser i forbindelse med denne 
forordning.

kemisk nomenklatur og terminologi.
Identificering af stoffer ved deres Iupac-
betegnelse er udbredt praksis i hele verden 
og udgør standardgrundlaget for 
identifikation af stoffer i internationale og 
flersproglige sammenhænge. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at anvende disse 
betegnelser sammen med fællesnavnet, 
hvis et sådant foreligger, i forbindelse med 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Mange kemikalier har et fællesnavn, der er bedre kendt end Iupac-betegnelsen, hvorfor et 
eventuelt fællesnavn også bør anføres.

Ændringsforslag 59
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Myndighedernes ressourcer bør 
koncentreres om stoffer med de mest 
problematiske egenskaber. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder eller 
leverandørerne mulighed for at indsende 
forslag til agenturet om en harmoniseret 
klassificering af stoffer, der klassificeret 
som værende carcinogene, 
kimcellemutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
1B, som respiratorisk sensibiliserende, 
eller hvis der på ad hoc-basis klassificeres 
for andre virkninger. Agenturet bør afgive 
dets udtalelse om forslaget, og de berørte 
parter bør have mulighed for at afgive 
kommentarer hertil. Kommissionen bør 
træffe afgørelse om den endelige 
klassificering.

(44) Myndighedernes ressourcer bør 
koncentreres om stoffer med de mest 
problematiske egenskaber. Der bør derfor 
fastsættes bestemmelser, der giver de 
kompetente myndigheder eller 
leverandørerne mulighed for at indsende 
forslag til agenturet om en harmoniseret 
klassificering af stoffer, der klassificeret 
som værende carcinogene, 
kimcellemutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
1B, som respiratorisk sensibiliserende, 
eller hvis der på ad hoc-basis klassificeres 
for andre virkninger. Stoffer, der påviseligt 
er hormonforstyrrende, bør også 
medtages. Agenturet bør afgive dets 
udtalelse om forslaget, og de berørte parter 
bør have mulighed for at afgive 
kommentarer hertil. Kommissionen bør 
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træffe afgørelse om den endelige 
klassificering. PTB-stoffer, vPvB-stoffer 
og akut toksiske, kategori 5-stoffer bør 
medtages i denne forordning senere.
Kommissionen fremlægger inden fem år 
detaljerede kriterier for klassificering af 
hormonforstyrrende stoffer.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af persistente og bioakkumulerende, toksiske og hormonforstyrrende kemikalier, 
hvor dataene foreligger, er af væsentlig betydning for forbrugerne. Kommissionen bør 
fremlægge kriterier for klassificering af hormonforstyrrende stoffer.

Ændringsforslag 60
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at oprette kontaktpunkter, som 
skal modtage oplysninger om farlige 
stoffer og blandinger, bør medlemsstaterne, 
foruden de kompetente myndigheder, der 
er ansvarlige for denne forordnings 
anvendelse og håndhævelse, udpege 
organer med ansvar for modtagelse af 
oplysninger om menneskers sundhed.

(52) For at oprette kontaktpunkter, som 
skal modtage oplysninger om farlige 
stoffer og blandinger, bør medlemsstaterne, 
foruden de kompetente myndigheder, der 
er ansvarlige for denne forordnings 
anvendelse og håndhævelse, udpege 
organer med ansvar for modtagelse og 
behandling af oplysninger og indsamling 
af data om menneskers sundhed.

Or. pl

Begrundelse

Det er ikke blot modtagelse af oplysninger, som er vigtigt for folkesundheden, men også 
indsamling af store mængder data.
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Ændringsforslag 61
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For at oprette kontaktpunkter, som 
skal modtage oplysninger om farlige 
stoffer og blandinger, bør medlemsstaterne, 
foruden de kompetente myndigheder, der 
er ansvarlige for denne forordnings 
anvendelse og håndhævelse, udpege 
organer med ansvar for modtagelse af 
oplysninger om menneskers sundhed.

(52) For at oprette kontaktpunkter, som 
skal modtage oplysninger om farlige 
stoffer og blandinger, bør medlemsstaterne, 
foruden de kompetente myndigheder, der 
er ansvarlige for denne forordnings 
anvendelse og håndhævelse, udpege 
organer med ansvar for modtagelse af 
oplysninger om menneskers sundhed.
Kommissionen bør stille de modtagne 
oplysninger til rådighed for 
offentligheden via internettet.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om stofferne med deres klassificering bør være til rådighed og let tilgængelige 
for offentligheden. 

Ændringsforslag 62
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 1 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) etablering af en liste over stoffer med 
deres harmoniserede klassificeringer og 
mærkning på fællesskabsplan i del 3 i 
bilag VI

d) etablering og tilrådighedsstillelse for 
offentligheden af en liste over stoffer med 
deres harmoniserede klassificeringer og 
mærkning på fællesskabsplan i del 3 i 
bilag VI

Or. en
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Begrundelse

Listen over stofferne med deres harmoniserede klassificeringer og mærkning bør være til 
rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 63
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 1 - stk. 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) stoffer og blandinger til videnskabelig 
forskning og udvikling, som ikke bringes i 
omsætning, forudsat at de anvendes under 
kontrollerede betingelser med mindst 
mulig eksponering, som hvis de var 
klassificerede som carcinogene, 
kimcellemutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR) i 
kategori 1A eller 1B i henhold til bilag I.

d) stoffer og blandinger til videnskabelig 
forskning og udvikling, som ikke bringes i 
omsætning, forudsat at de anvendes under 
kontrollerede betingelser med mindst 
mulig eksponering, som hvis de var 
klassificerede som carcinogene, 
sensibiliserende, kimcellemutagene eller 
reproduktionstoksiske (CMR) i 
kategori 1A eller 1B i henhold til bilag I.

Or. pl

Begrundelse

Formålet er at medtage andre potentielle reaktioner, som stoffer og blandinger kan fremkalde 
i organismer. Alle disse virkninger er medtaget i forslagets betragtning 22.

Ændringsforslag 64
Urszula Krupa

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) "Blanding": sammensætning af to 
eller flere stoffer blandet i et vist forhold

Or. pl
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Ændringsforslag 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med de fareklasser, der er 
omhandlet i punkt 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 og 4.1 i 
bilag I, gælder det, at stoffet eller 
blandingen, hvis disse klasser er opdelt på 
grundlag af eksponeringsvej eller 
virkningernes art, klassificeres efter sådan 
opdeling.

I forbindelse med de fareklasser, der er 
omhandlet i punkt 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 
3.8, 3.9 og 4.1 i bilag I, gælder det, at 
stoffet eller blandingen, hvis disse klasser 
er opdelt på grundlag af eksponeringsvej 
eller virkningernes art, klassificeres efter 
sådan opdeling.

Or. en

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld - kimcellemutagenicitet, carcinogenicitet og specifik 
målorgantoksicitet (STOT) kan opdeles på grundlag af eksponeringsvej.

Ændringsforslag 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige 
virkninger for seksuel funktion og 
frugtbarhed, 3.8 andre virkninger end 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

b) fareklasse 3.1 andre kategorier end 
kategori 5, 3.2 til 3.6, 3.7 skadelige 
virkninger for seksuel funktion og 
frugtbarhed, 3.8 andre virkninger end 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af akut toksicitet, kategori 5, bør ikke ændre definitionen af "farlig" i 
forordningen for ikke at påvirke anvendelsesområdet for REACH eller anden 
fællesskabslovgivning, der refererer til den term.
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Ændringsforslag 67
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige 
virkninger for seksuel funktion og 
frugtbarhed, 3.8 andre virkninger end 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

b) fareklasse 3.1 andre kategorier end 
kategori 5, 3.2 til 3.6, 3.7 skadelige 
virkninger for seksuel funktion og 
frugtbarhed, 3.8 andre virkninger end 
narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

Or. en

Begrundelse

Selv om det er vigtigt at tilføje farekategorien akut toksicitet, kategori 5, bør dette ikke ændre 
definitionen af "farlig" i forordningen for ikke at påvirke anvendelsesområdet for REACH 
eller anden fællesskabslovgivning, der anvender den term.

Ændringsforslag 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan udvikle yderligere 
opdelinger af fareklasser på grundlag af 
eksponeringsvej eller virkningernes art og 
ændre andet afsnit i stk. 1 som følge heraf.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 54, stk. 3.

3. Kommissionen kan udvikle og 
indarbejde yderligere opdelinger af 
fareklasser, såfremt det er aftalt 
internationalt, på grundlag af 
eksponeringsvej eller virkningernes art og 
ændre andet afsnit i stk. 1 som følge heraf.
Disse foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 54, stk. 3.

Or. en



AM\710142DA.doc 19/90 PE402.685v01-00

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt altid at tilstræbe overensstemmelse med formålet om global harmonisering.

Ændringsforslag 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 4 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter, importører og downstream-
brugere klassificerer stoffer eller 
blandinger i overensstemmelse med afsnit 
II, før de bringes i omsætning.

1. Fabrikanter og importører klassificerer 
stoffer eller blandinger i overensstemmelse 
med afsnit II, før de bringes i omsætning.

Or. en

Begrundelse

Gør teksten klarere. Downstream-brugere har specifikke ansvarsområder under REACH, men 
dertil hører ikke områderne klassificering og mærkning. Hvis en downstream-bruger 
imidlertid anvender et stof i produktionen af en blanding til levering, bliver vedkommende en 
fabrikant med klassificerings- og mærkningsansvar.

Ændringsforslag 70
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 5 - stk. 1 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) eventuel ny pålidelig videnskabelig 
information.

Or. en

Begrundelse

Informationerne om stofferne skal ajourføres med de nyeste videnskabelige informationer.
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Ændringsforslag 71
Avril Doyle

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis der ikke foreligger testdata for 
blandingen selv af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, skal leverandøren 
anvende anden foreliggende information 
om de enkelte stoffer og lignende testede
blandinger, som også kan anses for 
relevante ved bestemmelse af, om 
blandingen er farlig, forudsat at han har 
kontrolleret, at denne information er 
tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evalueringen i henhold til artikel 9, stk. 4.

5. Hvis der ikke foreligger data for 
blandingen selv af den art, der er 
omhandlet i stk. 1, skal leverandøren 
anvende al foreliggende information om de 
enkelte stoffer og blandinger eller 
blandinger fra en gruppe af tilsvarende 
blandinger, som også kan anses for 
relevante ved bestemmelse af, om 
blandingen er farlig, forudsat at han har 
kontrolleret, at denne information er 
tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evalueringen i henhold til artikel 9, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

For at anvende ekspertvurdering og "bestemmelser af vægten af beviser" som fastlagt i bilag 
I, del 1, punkt 1.1.1, er det nødvendigt at sammenligne tilgængelige data om blandinger fra en 
hvilken som helst gruppe af tilsvarende blandinger. Ikke alle de data, der henvises til i stk. 1, 
er "testdata" (i den traditionelle forstand), f.eks. dataene i stk. 1, litra b), og derfor bør der 
ikke være nogen henvisning til "testdata".  

Ændringsforslag 72
Amalia Sartori

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der må ikke udføres forsøg på 
mennesker og ikke-menneskelige primater
for at opfylde bestemmelserne i denne 
forordning.

2. Det kan generelt ikke accepteres, at der 
udføres forsøg på mennesker alene for at 
opfylde bestemmelserne i denne 
forordning, og forsøg på mennesker må 
kun udføres, hvor ingen andre mulige 
alternativer kan sikre den bedste 
beskyttelse af menneskers sundhed samt 
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klassificering af et stof eller en blanding i 
overensstemmelse med dets/dens faktiske 
virkninger på menneskers sundhed.
Der må ikke udføres forsøg på ikke-
menneskelige primater for at opfylde 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte menneskers sundhed og klassificere stoffer og blandinger præcist kan det være 
nødvendigt at udføre test på mennesker (f.eks. lappetest på mennesker) med henblik på at få 
information om de faktiske virkninger på menneskers sundhed. Sådanne tests bør imidlertid 
begrænses til de tilfælde, hvor der ikke foreligger andre mulige alternativer. Det må ikke være 
tilladt at udføre forsøg på ikke-menneskelige primater for at opfylde bestemmelserne i denne 
forordning.

Ændringsforslag 73
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Valideringsundersøgelser til vurdering 
af forsøg foretaget uden anvendelse af dyr 
eller af metoder til begrænsning af 
antallet af anvendte dyr eller de anvendte 
forsøgsdyrs lidelser skal udformes med 
henblik på at sikre, at nye testmetoder 
opfylder kravene i denne forordning og 
lignende lovgivning, der gennemfører det 
globale harmoniserede system for 
klassificering og mærkning af kemikalier 
i andre jurisdiktioner, således at krav til 
klassificering og mærkning ikke udgør en 
barriere for erstatning, begrænsning og 
forbedring af dyreforsøg.

Or. en
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Begrundelse

Det er tidligere forekommet, at valideringsundersøgelser ikke har sikret, at nye tests 
udformes, så de overholder kravene til såvel klassificering og mærkning som sikkerhed. Dette 
kan forsinke anvendelsen af nye alternative metoder og forlænge anvendelsen af dyreforsøg, 
selv når der eksisterer videnskabeligt anerkendte alternative metoder.

Ændringsforslag 74
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 7 - stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Når der foreligger tilstrækkelig 
videnskabelig begrundelse og med henblik 
på at minimere dyreforsøg, tilpasser 
Kommissionen denne forordning efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
54, stk. 3, for at sikre, at krav til 
klassificering og mærkning ikke udgør en 
barriere for at anvende testmetoder, der 
erstatter, begrænser eller forbedrer 
dyreforsøg.

Or. en

Begrundelse

Selv om GSH ofte betegnes som forsøgsmetodeneutral, er det muligt, at alternative 
forsøgsmetoder (baseret på princippet om erstatning, begrænsning og forbedring af 
anvendelse af dyr i forsøg) kan generere data, der ikke svarer direkte til de nuværende 
klassificeringskriterier, som for manges vedkommende refererer til in vivo-fænomener eller 
refererer direkte til virkninger i forsøgsdyr. Det bør derfor være muligt at foretage en 
tilpasning af klassificerings- og mærkningskriterierne, således at de også tillader metoder, 
der ifølge deres natur ikke indebærer dyreforsøg.
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Ændringsforslag 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Testning, der udføres for at opfylde 
bestemmelserne i nærværende forordning, 
skal udføres på stoffer eller blandinger i 
den form, som de anvendes i, eller med 
rimelighed kan forventes anvendt i efter 
deres markedsføring.

4. Testning, der udføres for at opfylde 
bestemmelserne i nærværende forordning, 
skal udføres på stoffer eller blandinger i 
den form, som de tilsigtes anvendt i, eller i 
den form og/eller fysiske tilstand, som de 
markedsføres i.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med teksten i punkt 1.3.3.1.1, litra b), i GHS, ifølge hvilken evalueringen 
baseres på det faktiske produkt, der anvendes. 

Ændringsforslag 76
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 9 - stk. 4 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sådan information imidlertid ikke gør 
det muligt at anvende 
"brobygningsprincipperne", evaluerer 
leverandøren informationen ved 
anvendelse af den eller de andre metoder, 
der er beskrevet i de enkelte punkter i del 3 
og 4 i bilag I.

Hvis sådan information imidlertid ikke gør 
det muligt at anvende 
"brobygningsprincipperne", og hvis en 
ekspertvurdering ikke kan berettige 
udvidelser ud over 
"brobygningsprincipperne", evaluerer 
leverandøren informationen ved 
anvendelse af den eller de andre metoder, 
der er beskrevet i de enkelte punkter i del 3 
og 4 i bilag I.

Or. en
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Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med teksten i FN's GHS om ekspertvurderinger (punkt 
1.3.2.4.8 i "the Purple Book", lillabog), ifølge hvilken behandlingen af klassificering af 
blandinger indbefatter ekspertvurdering på flere områder for at sikre, at den tilgængelige 
information kan anvendes på et størst muligt antal blandinger med henblik på at beskytte 
menneskers og miljøets sundhed.

Ændringsforslag 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I forbindelse med sin evaluering af 
dataene skal fabrikanten eller importøren 
tage hensyn til supplerende informationer 
som f.eks. den form og/eller fysiske 
tilstand, som stoffet eller blandingen 
anvendes i efter dets/dens markedsføring, 
og vedkommende kan forbedre 
klassificeringen i overensstemmelse 
hermed. I forbindelse med 
klassificeringen af et stof eller en 
blanding tages der hensyn til normal 
håndtering og anvendelse af det/den.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med det nuværende beskyttelsesniveau og for at bibeholde princippet om 
normal håndtering og anvendelse som et nødvendigt levn fra eksisterende EU-lovgivning som 
f.eks. klassen "farlig for ozonlaget".
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Ændringsforslag 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af stk. 3 kan specifikke 
koncentrationsgrænser, hvor der angives en 
tærskelværdi ved eller over hvilken 
tilstedeværelsen af det pågældende stof i et 
andet stof eller i en blanding som en 
urenhed, et tilsætningsstof eller en 
enkeltbestanddel kan medføre 
klassificering af stoffet eller blandingen 
som farlig, fastsættes af leverandøren i 
følgende situationer:

1. Med forbehold af stk. 3 kan specifikke 
koncentrationsgrænser, hvor der angives en 
tærskelværdi ved eller over hvilken 
tilstedeværelsen af det pågældende stof i et 
andet stof eller i en blanding som en 
identificeret urenhed, et tilsætningsstof 
eller en enkeltbestanddel kan medføre 
klassificering af stoffet eller blandingen 
som farlig, fastsættes af leverandøren i 
følgende situationer:

a) hvor information viser, at et stofs fare er 
evident, når det er til stede i et niveau 
under koncentrationerne fastlagt for en 
fareklasse i del 2 i bilag I eller under de 
generiske koncentrationsgrænser fastsat for 
en fareklasse i del 3 til 5 i bilag I

a) hvor information viser, at et stofs fare er 
evident, når det er til stede i et niveau 
under koncentrationerne fastlagt for en 
fareklasse i del 2 i bilag I eller under de 
generiske koncentrationsgrænser fastsat for 
en fareklasse i del 3 til 5 i bilag I

b) I ganske særlige tilfælde, hvor 
information viser, at et stof klassificeret 
som farligt er til stede i et niveau over de 
koncentrationer, der er fastsat for en 
fareklasse i del 2 i bilag I, eller over de 
generiske koncentrationsgrænser, der er 
fastsat for en fareklasse i del 3 til 5 i 
bilag I, men hvor der er konklusive data, 
der viser, at stoffets fare ikke er evident.

b) i nogle tilfælde, hvor information viser, 
at et stof klassificeret som farligt er til 
stede i et niveau over de koncentrationer, 
der er fastsat for en fareklasse i del 2 i 
bilag I, eller over de generiske 
koncentrationsgrænser, der er fastsat for en 
fareklasse i del 3 til 5 i bilag I, men hvor 
der er konklusive data, der viser, at stoffets 
fare ikke er evident.

Or. en

Begrundelse

i) "identificeret urenhed" - af praktiske grunde, navnlig for komplekse stoffer, og for at være i 
overensstemmelse med den nuværende lovgivnings anvendelsesområde.  ii) "i nogle tilfælde" -
i overensstemmelse med punkt 1.3.3.2.3 i GHS's tekst.
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Ændringsforslag 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Leverandøren skal fastsætte 
koncentrationsgrænser i 
overensstemmelse med kriterierne i 
retningslinjerne, der er stillet til rådighed 
af agenturet, og skal fremsende 
begrundelsen herfor sammen med enten 
sin meddelelse i henhold til fortegnelsen 
over klassificeringer og mærkninger eller 
sin registrering i henhold til forordning 
(EF) nr. 1907/2006.

Or. en

Begrundelse

I tråd med leverandørens indrapportering af koncentrationsgrænser og m-faktorer som 
oprindeligt foreslået for internetversionen, bilag I, del 1, punkt 1.1.4.3, og GHS's tekst, punkt 
1.3.3.2.4.

Ændringsforslag 80
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
afskæringsværdi er den laveste af 
følgende:

3. Den i stk. 1 og 2 omhandlede 
afskæringsværdi skal være en af følgende:

a) de generiske afskæringsværdier angivet 
i tabel 1.1 i del 1 i bilag I

a) de specifikke koncentrationsgrænser 
fastsat i del 3 i bilag VI eller

b) en specifik koncentrationsgrænse
fastsat i del 3 i bilag VI eller i fortegnelsen 
over klassificeringer og mærkninger 
omhandlet i artikel 43

b) koncentrationsgrænserne fastsat i 
fortegnelsen over klassificeringer og 
mærkninger omhandlet i artikel 43, hvis 
der foreligger en aftale mellem 
anmelderne, eller
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ba) de generiske afskæringsværdier 
angivet i tabel 1.1 i del 1 i bilag I, hvis 
koncentrationsgrænserne i litra a) og b) 
ikke er tilgængelige

c) en koncentration i de relevante punkter i 
del 2 i bilag I eller en generisk 
koncentrationsgrænse for klassificering i 
de relevante punkter i del 3 til 5 i bilag I, 
når de specifikke koncentrationsgrænser, 
der er omhandlet i litra b), ikke foreligger.

c) en koncentration i de relevante punkter i 
del 2 i bilag I eller en generisk 
koncentrationsgrænse for klassificering i 
de relevante punkter i del 3 til 5 i bilag I, 
når de specifikke koncentrationsgrænser, 
der er omhandlet i litra a), b) eller ba), 
ikke foreligger.

Or. fr

Begrundelse

Som teksten er udformet på nuværende tidspunkt, peger den automatisk på de laveste 
afskæringsværdier uden hensyn til begrundelse. Der har tidligere foreligget en begrundelse 
for at fastsætte specifikke koncentrationsgrænser for stoffer over de generiske grænser.

Ændringsforslag 81
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 12 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når tilstrækkelig og pålidelig 
information påviser en potentiel forekomst 
af synergistiske eller antagonistiske 
virkninger mellem stofferne i en blanding 
for hvilken evalueringen blev afgjort på 
grundlag af information vedrørende 
stofferne i blandingen.

c) når tilstrækkelig og pålidelig 
information påviser en potentiel forekomst 
af synergistiske eller antagonistiske 
virkninger mellem stofferne i en blanding.

Or. fr



PE402.685v01-00 28/90 AM\710142DA.doc

DA

Ændringsforslag 82
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Klassificeringen af en blanding berøres 
ikke, når evalueringen af information 
indikerer et af følgende forhold:

1. Klassificeringen af en blanding berøres 
ikke, når evalueringen af information 
indikerer, at stofferne i blandingen kan 
selvpolymerisere og danne oligomerer eller 
polymerer.

a) at stofferne i blandingen reagerer 
langsomt med atmosfæriske luftarter, især 
oxygen, carbondioxid eller vanddamp med 
hensyn til at danne andre stoffer
b) at stofferne i blandingen reagerer 
meget langsom med andre stoffer i 
blandingen med hensyn til at danne andre 
stoffer
c) at stofferne i blandingen kan 
selvpolymerisere og danne oligomerer eller 
polymerer.

Or. en

Begrundelse

Hvis stoffer i en blanding kan reagere og derved danne andre stoffer, bør dette tages i 
betragtning i klassificeringen.

Ændringsforslag 83
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 14 - stk. 1 - litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at stofferne i blandingen reagerer 
langsomt med atmosfæriske luftarter, især 
oxygen, carbondioxid eller vanddamp med 
hensyn til at danne andre stoffer

a) at stofferne i blandingen reagerer 
langsomt med atmosfæriske luftarter, især 
oxygen, carbondioxid eller vanddamp med 
hensyn til at danne andre ufarlige stoffer
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b) at stofferne i blandingen reagerer meget 
langsomt med andre stoffer i blandingen 
med hensyn til at danne andre stoffer

b) at stofferne i blandingen reagerer meget 
langsomt med andre stoffer i blandingen 
med hensyn til at danne andre ufarlige 
stoffer

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at danne farlige stoffer skal fremgå af mærkningen.

Ændringsforslag 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af stk. 3 gælder det, at 
når en leverandør af et stof eller en 
blanding med rimelighed kan forventes at 
have fået kendskab til ny videnskabelig 
eller teknisk information, som han har 
fastslået er tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evaluering i overensstemmelse med dette 
kapitel, og som kan begrunde en ændring 
af et stofs eller en blandings klassificering, 
skal han foretage en ny evaluering af sådan 
information i overensstemmelse med dette 
kapitel.

1. Med forbehold af stk. 3 gælder det, at 
når en leverandør af et stof eller en 
blanding får kendskab til ny videnskabelig 
eller teknisk information, som han har 
fastslået er tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evaluering i overensstemmelse med dette 
kapitel, og som kan begrunde en ændring 
af et stofs eller en blandings klassificering, 
skal han foretage en ny evaluering af sådan 
information i overensstemmelse med dette 
kapitel.

Or. en

Begrundelse

Af praktiske grunde.
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Ændringsforslag 85
Johannes Blokland

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af stk. 3 gælder det, at 
når en leverandør af et stof eller en 
blanding med rimelighed kan forventes at 
have fået kendskab til ny videnskabelig 
eller teknisk information, som han har 
fastslået er tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evaluering i overensstemmelse med dette 
kapitel, og som kan begrunde en ændring 
af et stofs eller en blandings klassificering, 
skal han foretage en ny evaluering af sådan 
information i overensstemmelse med dette 
kapitel.

1. Med forbehold af stk. 3 gælder det, at 
når en leverandør af et stof eller en 
blanding får kendskab til ny videnskabelig 
eller teknisk information, som han har 
fastslået er tilstrækkelig og pålidelig nok til 
evaluering i overensstemmelse med dette 
kapitel, og som kan begrunde en ændring 
af et stofs eller en blandings klassificering, 
skal han foretage en ny evaluering af sådan 
information i overensstemmelse med dette 
kapitel.

Or. en

Begrundelse

For at det er nemmere at arbejde med i praksis.

Ændringsforslag 86
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 17 - stk. 1 - litra d - h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvis relevant, farepiktogrammer i 
henhold til artikel 19

d) farepiktogrammer i henhold til artikel 19

e) hvis relevant, signalord i henhold til 
artikel 20

e) signalord i henhold til artikel 20

f) hvis relevant, risikosætninger i henhold 
til artikel 21

f) risikosætninger i henhold til artikel 21

g) hvis relevant, sikkerhedssætninger i 
henhold til artikel 22

g) sikkerhedssætninger i henhold til 
artikel 22

h) hvis relevant, et felt til supplerende h) et felt til supplerende oplysninger i 
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oplysninger i henhold til artikel 27. henhold til artikel 27.

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen bør altid ske i henhold til den relevante artikel og ikke kun "hvis relevant".

Ændringsforslag 87
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis navnet i Iupac-nomenklaturen er på 
mere end 100 karakterer, kan der anvendes 
et fællesnavn, forudsat at anmeldelsen i 
henhold til artikel 41 indeholder både 
navnet i Iupac-nomenklaturen og det 
anvendte fællesnavn.

Hvis der foreligger et fællesnavn, anføres 
det også. Hvis navnet i Iupac-
nomenklaturen er på mere end 100 
karakterer, kan der anvendes et fællesnavn, 
forudsat at anmeldelsen i henhold til 
artikel 41 indeholder både navnet i Iupac-
nomenklaturen og det anvendte fællesnavn.

Or. en

Begrundelse

Mange kemikalier har et fællesnavn, som er mere kendt end Iupac-navnet, og derfor bør et 
foreliggende fællesnavn også anføres.

Ændringsforslag 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identiteten af alle de stoffer i 
blandingen, der bidrager til akut 
toksicitet, hudætsning eller alvorlig 
øjenskade, kimcellemutagenicitet, 

b) identiteten af alle de stoffer i 
blandingen, der bidrager til 
klassificeringen af blandingen med 
hensyn til akut toksicitet, hudætsning eller 
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carcinogenicitet, 
reproduktionstoksicitet, respiratorisk 
sensibilisering eller hudsensibilisering 
eller specifik målorgantoksicitet 
(STOT).

alvorlig øjenskade, kimcellemutagenicitet, 
carcinogenicitet, reproduktionstoksicitet, 
respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering eller specifik 
målorgantoksicitet (STOT).

Or. en

Begrundelse

For at gøre teksten klarere - i overensstemmelse med ordlyden i artikel 18, stk. 3, sidste 
afsnit.

Ændringsforslag 89
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 18 - stk. 3 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identiteten af alle de stoffer i 
blandingen, der bidrager til akut toksicitet, 
hudætsning eller alvorlig øjenskade, 
kimcellemutagenicitet, carcinogenicitet, 
reproduktionstoksicitet, respiratorisk 
sensibilisering eller hudsensibilisering eller 
specifik målorgantoksicitet (STOT).

b) identiteten af alle de stoffer i 
blandingen, der bidrager til akut toksicitet, 
hudætsning eller alvorlig øjenskade, 
kimcellemutagenicitet, carcinogenicitet, 
reproduktionstoksicitet, respiratorisk 
sensibilisering eller hudsensibilisering eller 
specifik målorgantoksicitet (STOT) eller 
har vist sig at være hormonforstyrrende.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for forbrugerne, at hormonforstyrrende kemikalier mærkes, hvor dataene 
foreligger. 
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Ændringsforslag 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det farepiktogram, der er relevant for 
den enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i del 2, 3 og 4 i bilag I, der angiver, 
hvilke mærkningselementer, der kræves i 
de enkelte fareklasser.

3. Det farepiktogram, der er relevant for 
den enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i bilag I, der angiver, hvilke 
mærkningselementer, der kræves i de 
enkelte fareklasser.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende farepiktogrammer for alle fareklasser i bilag I, ikke kun for 
dem i del 2-4.

Ændringsforslag 91
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det farepiktogram, der er relevant for 
den enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i del 2, 3 og 4 i bilag I, der angiver, 
hvilke mærkningselementer, der kræves i 
de enkelte fareklasser.

Det farepiktogram, der er relevant for den 
enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i bilag I, der angiver, hvilke 
mærkningselementer, der kræves i de 
enkelte fareklasser.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende farepiktogrammer for alle fareklasser i bilag I, ikke kun for 
dem i del 2-4.
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Ændringsforslag 92
Jens Holm

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det farepiktogram, der er relevant for 
den enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i del 2, 3 og 4 i bilag I, der angiver, 
hvilke mærkningselementer, der kræves i 
de enkelte fareklasser.

3. Det farepiktogram, der er relevant for 
den enkelte klassificering, er angivet i de 
tabeller i bilag I, der angiver, hvilke 
mærkningselementer, der kræves i de 
enkelte fareklasser.

Or. en

Begrundelse

Det er en logisk følge af ændringsforslag til bilag I, del 5, af samme forfatter. Ved at man ikke 
udtrykkeligt nævner dele i bilag I, udelukker man ikke muligheden for at anvende 
piktogrammer i forbindelse med yderligere EU-fareklasser.

Ændringsforslag 93
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Etiketten skal indeholde de relevante 
risikosætninger, der angiver arten af 
farerne ved et farligt stof eller en farlig 
blanding, herunder, hvis relevant, graden 
af fare.

1. Etiketten skal indeholde de relevante 
risikosætninger, der angiver arten af 
farerne ved et farligt stof eller en farlig 
blanding, herunder, hvis der foreligger en 
sådan, graden af fare.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være et spørgsmål, om det er relevant eller ikke at medtage graden af fare. Den 
bør fremgå, når der skelnes mellem forskellige grader. 
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Ændringsforslag 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
gælder følgende:

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
anbringes mærkningselementerne i det felt 
til supplerende oplysninger, der omhandles 
i artikel 27.

a) etiketten må ikke omfatte et 
farepiktogram

b) signalord, risikosætninger og 
sikkerhedssætninger anbringes i det felt til 
supplerende oplysninger, der omhandles i 
artikel 27.

Or. en

Begrundelse

Det bør også være muligt at anvende farepiktogrammer på en etiket for et stof eller en 
blanding, der er klassificeret i henhold til del 5 i bilag I.

Ændringsforslag 95
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
gælder følgende:

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
anbringes mærkningselementerne i det felt 
til supplerende oplysninger, der omhandles 
i artikel 27.

a) etiketten må ikke omfatte et 
farepiktogram

b) signalord, risikosætninger og 
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sikkerhedssætninger anbringes i det felt til 
supplerende oplysninger, der omhandles i 
artikel 27.

Or. en

Begrundelse

Det bør også være muligt at anvende farepiktogrammer på en etiket for et stof eller en 
blanding, der er klassificeret i henhold til del 5 i bilag I.

Ændringsforslag 96
Jens Holm

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
gælder følgende:

Hvis et stof eller en blanding er 
klassificeret i henhold til del 5 i bilag I, 
anbringes mærkningselementerne i det felt 
til supplerende oplysninger, der omhandles 
i artikel 27.

a) etiketten må ikke omfatte et 
farepiktogram
b) signalord, risikosætninger og 
sikkerhedssætninger anbringes i det felt til 
supplerende oplysninger, der omhandles i 
artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 97
Anne Ferreira

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 23 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) signalord, risikosætninger og 
sikkerhedssætninger anbringes i det felt til

b) mærkningselementer anbringes på 
etiketten i det felt til supplerende 
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supplerende oplysninger, der omhandles i 
artikel 27.

oplysninger, der omhandles i artikel 27.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen i den nye EU-kemikaliepolitik er det vigtigt, at der i alle disse 
regelsæt i samme omfang tages hensyn til de meget problematiske stoffer. I dette øjemed 
åbner indførelse af mærkningskrav også mulighed for: 
i) at gøre EU's strategi for begrænsning af risiciene mere effektiv over for PBT/vPvB 
ii) at sikre et ensartet og passende informationsniveau med hensyn til farerne ved disse meget 
problematiske stoffer og
iii) at styrke troværdigheden af klassificerings- og mærkningssystemet for kemiske produkter.

Ændringsforslag 98
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandøren af et stof eller en blanding 
kan indsende en anmodning til agenturet 
om at få lov til at anvende en 
produktidentifikator, der refererer til et stof 
eller en blanding enten med et navn, der 
identificerer de vigtigste funktionelle 
kemiske grupper, eller med et fællesnavn, 
hvis han kan påvise, at afsløring af et stofs 
eller en blandings kemiske identitet i 
mærkningen truer hans 
forretningshemmeligheder, især hans 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

1. Leverandøren af et stof eller en blanding 
kan indsende en anmodning til agenturet 
om at få lov til at anvende en 
produktidentifikator, der refererer til et stof 
eller en blanding enten med et navn, der 
identificerer de vigtigste funktionelle 
kemiske grupper, eller med et fællesnavn, 
hvis han kan påvise, at afsløring af et 
ufarligt stofs eller en ufarlig blandings 
kemiske identitet i mærkningen truer hans 
forretningshemmeligheder, især hans 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Farlige stoffer bør ikke kunne fremstå mildere ved hjælp af mærkning. Truede 
forretningshemmeligheder kan kun anvendes som begrundelse for en undtagelse i forbindelse 
med ufarlige stoffer.
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Ændringsforslag 99
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 finder ikke anvendelse på 
stoffer, der anses for at opfylde kriterierne 
i artikel 57 i forordning (EF) nr. 
1907/2006.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være muligt at skjule navnet på stoffer med meget problematiske egenskaber, 
f.eks. stoffer, der er carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske, af hensyn til 
forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag 100
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Agenturet kan kræve yderligere 
oplysninger fra den leverandør, der 
indgiver anmodningen, hvis disse 
oplysninger er nødvendige for at træffe en 
afgørelse. Agenturet meddeler den person, 
der indgiver anmodningen, dets afgørelse 
inden 6 uger efter anmodningen eller 
modtagelsen af yderligere påkrævede 
oplysninger. Hvis agenturet ikke træffer 
en afgørelse inden for den fastsatte frist, 
anses anvendelsen af det navn, der er 
anmodet om, for at være tilladt.

3. Agenturet kan kræve yderligere 
oplysninger fra den leverandør, der 
indgiver anmodningen, hvis disse 
oplysninger er nødvendige for at træffe en 
afgørelse. Agenturet meddeler den person, 
der indgiver anmodningen, dets afgørelse 
inden 6 uger efter anmodningen eller 
modtagelsen af yderligere påkrævede 
oplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens forsømmelser bør ikke bringe borgernes sundhed i fare.

Ændringsforslag 101
Johannes Blokland

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis agenturet afviser anmodningen, 
underretter det producenten eller 
importøren senest fire uger, inden 
oplysningerne skal offentliggøres.  
Afgørelsen om at afvise anmodningen kan 
påklages, jf. artikel 92 og 93 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006.  Påklagningen har 
opsættende virkning, og oplysningerne 
offentliggøres ikke.

Or. en

Begrundelse

Formålet hermed er at give fabrikanter og importører klageret.

Ændringsforslag 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis agenturet afviser anmodningen, 
underretter det producenten eller 
importøren senest fire uger, inden 
oplysningerne skal offentliggøres.  
Afgørelsen om at afvise anmodningen kan 
påklages, jf. artikel 92 og 93 i forordning 
(EF) nr. 1907/2006. Påklagningen har 
opsættende virkning, og oplysningerne 
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offentliggøres ikke.

Or. en

Begrundelse

Klageret. Databeskyttelse.

Ændringsforslag 103
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Leverandøren kan anføre andre 
oplysninger i etikettens felt for supplerende 
oplysninger end de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, forudsat at disse 
oplysninger ikke gør det vanskeligere at 
identificere de mærkningselementer, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a) til g), 
at den bidrager med ekstra oplysninger, og 
at den ikke er i modstrid med eller sætter 
spørgsmålstegn ved validiteten af den 
information, der er specificeret i de 
pågældende mærkningselementer.

3. Leverandøren kan anføre andre 
oplysninger i etikettens felt for supplerende 
oplysninger end de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, forudsat at disse 
oplysninger ikke gør det vanskeligere at 
identificere de mærkningselementer, der er 
omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra a) til g), 
at den bidrager med ekstra oplysninger, og 
at den ikke er i modstrid med eller sætter 
spørgsmålstegn ved validiteten af den 
information, der er specificeret i de 
pågældende mærkningselementer. Det er 
forbudt at anføre vildledende oplysninger 
eller supplerende oplysninger vedrørende 
falske sundhedsmæssige eller 
miljømæssige virkninger.

Or. en

Begrundelse

Alle falske eller vildledende supplerende oplysninger bør forhindres.



AM\710142DA.doc 41/90 PE402.685v01-00

DA

Ændringsforslag 104
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 30 - stk. 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis stoffet eller blandingen sælges til 
almindelige forbrugere, skal der på 
etiketten være en sikkerhedssætning om 
bortskaffelse af stoffet eller blandingen, 
hvis dette er relevant.

2. Hvis stoffet eller blandingen sælges til 
almindelige forbrugere, skal der på 
etiketten være en sikkerhedssætning om 
bortskaffelse af stoffet eller blandingen.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke være et spørgsmål, om det er relevant eller ikke at medtage en 
sikkerhedssætning. Den bør altid medtages. 

Ændringsforslag 105
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For emballager, der indeholder 125 ml 
eller derunder, er det ikke nødvendigt at 
angive risiko- og sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som:

udgår

a) Brændbar gas, kategori 2

b) Brændbar væske, kategori 2 eller 3
c) Brændbart fast stof, kategori 1 eller 2

d) Stoffer, som i kontakt med vand 
udvikler brandfarlige gasser i kategori 2 
eller 3

e) Oxiderende væske, kategori 2 eller 3
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f) Oxiderende fast stof, kategori 2 eller 3

g) Akut toksisk i kategori 4, hvis stofferne 
eller blandingerne ikke sælges til 
almindelige forbrugere

h) Hudirriterende, kategori 2

i) Øjenirriterende, kategori 2

j) Akut skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Hvis risiko- og sikkerhedssætninger kan indføres for emballager, der indeholder 125 ml eller 
derunder af stoffer eller blandinger klassificeret i kategori 1, bør dette også indføres for 
stoffer og blandinger klassificeret i mindre kategorier.  

Ændringsforslag 106
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For emballager, der indeholder 125 ml
eller derunder, er det ikke nødvendigt at 
angive risiko- og sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som:

1. For emballager, der indeholder 100 ml
eller derunder, er det ikke nødvendigt at 
angive risiko- og sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som:

a) Brændbar gas, kategori 2 a) Brændbar gas, kategori 2

b) Brændbar væske, kategori 2 eller 3 b) Brændbar væske, kategori 2 eller 3

c) Brændbart fast stof, kategori 1 eller 2 c) Brændbart fast stof, kategori 2

d) Stoffer, som i kontakt med vand d) Stoffer, som i kontakt med vand 
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udvikler brandfarlige gasser i kategori 2 
eller 3

udvikler brandfarlige gasser i kategori 2 
eller 3

e) Oxiderende væske, kategori 2 eller 3 e) Oxiderende væske, kategori 2 eller 3

f) Oxiderende fast stof, kategori 2 eller 3 f) Oxiderende fast stof, kategori 2 eller 3

g) Akut toksisk i kategori 4, hvis stofferne 
eller blandingerne ikke sælges til 
almindelige forbrugere

g) Akut toksisk i kategori 4, hvis stofferne 
eller blandingerne ikke sælges til 
almindelige forbrugere

h) Hudirriterende, kategori 2 h) Hudirriterende, kategori 2

i) Øjenirriterende, kategori 2 i) Øjenirriterende, kategori 2

j) Akut skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet bør tærskelværdien sænkes til 100 ml. 
Kemikalier, der er klassificeret som brændbare faste stoffer, kategori 1, kan forårsage 
ulykker, og kemikalier, der er klassificeret som akut skadelige for vandmiljøet, kategori 1, er 
særdeles skadelige for miljøet, hvorfor disse kategorier ikke bør undtages. 

Ændringsforslag 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1 og 2.

Or. en
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Begrundelse

Der findes ikke noget farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for 
vandmiljøet. Fjernes risikosætningen fra emballagen, vil brugerne ikke være opmærksomme 
på denne særlige fare. Den foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet 
om farlige præparater for så vidt angår blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. 
klassificeringer uden tilknyttet faresymbol.

Ændringsforslag 108
Johannes Blokland

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1, 2, 3 og 4.

k) Kronisk skadeligt for vandmiljøet, 
kategori 1 og 2.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke noget farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for 
vandmiljøet. Fjernes risikosætningen fra emballagen, vil brugerne ikke være opmærksomme 
på denne særlige fare. Den foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet 
om farlige præparater for så vidt angår blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. 
klassificeringer uden tilknyttet faresymbol. Ændringsforslaget er forbundet med et andet 
ændringsforslag af samme stiller til dette stykke.

Ændringsforslag 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For emballager, der indeholder 125 
ml eller derunder, er det ikke nødvendigt 
at angive sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som kronisk skadeligt for 
vandmiljøet, kategori 3 eller 4.

Or. en
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Begrundelse

Der findes ikke noget farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for 
vandmiljøet. Fjernes risikosætningen fra emballagen, vil brugerne ikke være opmærksomme 
på denne særlige fare. Den foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet 
om farlige præparater for så vidt angår blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. 
klassificeringer uden tilknyttet faresymbol.

Ændringsforslag 110
Johannes Blokland

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For emballager, der indeholder 125 
ml eller derunder, er det ikke nødvendigt 
at angive sikkerhedssætninger på 
etiketten, hvis stoffet eller blandingen er 
klassificeret som kronisk skadeligt for 
vandmiljøet, kategori 3 eller 4.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke noget farepiktogram for kategori 3 og 4 af stoffer, der er kronisk skadelige for 
vandmiljøet. Fjernes risikosætningen fra emballagen, vil brugerne ikke være opmærksomme 
på denne særlige fare. Den foreslåede ændring afspejler den nuværende praksis i direktivet 
om farlige præparater for så vidt angår blandinger klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. 
klassificeringer uden tilknyttet faresymbol.

Ændringsforslag 111
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 - stk. 2 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis emballagen enten er for lille eller på 
anden måde uegnet til påsætning af en 
etiket, betingelserne for anvendelse af 

a) hvis emballagen enten er for lille eller på 
anden måde uegnet til påsætning af en 
etiket, betingelserne for anvendelse af 
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mærkningselementerne mærkningselementerne på et separat blad, 
der ledsager emballagen

Or. en

Begrundelse

Formålet er at gøre det klart, at mærkningselementerne bør anføres på et separat blad, hvis 
ikke de kan anføres på etiketten som sådan.

Ændringsforslag 112
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 - stk. 2 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis emballagen indeholder en anden 
mængde end 125 ml, som ikke indebærer 
en risiko for arbejdstagere, menneskers 
sundhed eller miljøet, mængderne og 
passende undtagelser fra 
mærkningskravene for stoffer og 
blandinger klassificeret som følger:

udgår

i) Brandfarlige gasser

ii) Oxiderende gasser

iii) Brandfarlige væsker

iv) Brandfarlige faste stoffer

v) Stoffer og blandinger, som ved kontakt 
med vand afgiver brandfarlige gasser

vi) Oxiderende væsker

vii) Oxiderende faste stoffer

viii) Akut toksisk, kategori 4

ix) Hudirriterende, kategori 2
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x) Øjenirriterende, kategori 2

xi) Farlig for miljøet.

Or. en

Begrundelse

Mærkning skal vedrøre et stofs eller en blandings iboende egenskaber og ikke ske på 
grundlag af de med stoffet eller blandingen forbundne risici. Mærkning bør også ske uden 
hensyn til den i en emballage indeholdte mængde. 

Ændringsforslag 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis Kommissionen anmoder herom, 
udarbejder agenturet udkast til undtagelser 
fra mærkningsforpligtelserne i henhold til 
artikel 17 og 34 og fremsender disse til 
Kommissionen:

2. Hvis Kommissionen anmoder herom, 
udarbejder agenturet udkast til undtagelser 
fra mærkningsforpligtelserne i henhold til 
artikel 17 og 34 og fremsender disse til 
Kommissionen, hvis emballagen 
indeholder en anden mængde end 125 ml, 
som ikke indebærer en risiko for 
arbejdstagere, menneskers sundhed eller 
miljøet, mængderne og passende 
undtagelser fra mærkningskravene for 
stoffer og blandinger klassificeret som 
følger:

a) hvis emballagen enten er for lille eller 
på anden måde uegnet til påsætning af en 
etiket, betingelserne for anvendelse af 
mærkningselementerne

b) hvis emballagen indeholder en anden 
mængde end 125 ml, som ikke indebærer 
en risiko for arbejdstagere, menneskers 
sundhed eller miljøet, mængderne og 
passende undtagelser fra 
mærkningskravene for stoffer og 
blandinger klassificeret som følger:
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i) Brandfarlige gasser
ii) Oxiderende gasser
iii) Brandfarlige væsker
iv) Brandfarlige faste stoffer
v) Stoffer og blandinger, som ved kontakt 
med vand afgiver brandfarlige gasser
vi) Oxiderende væsker
vii) Oxiderende faste stoffer
viii) Akut toksisk, kategori 4
ix) Hudirriterende, kategori 2
x) Øjenirriterende, kategori 2
xi) Farlig for miljøet.

i) Brandfarlige gasser
ii) Oxiderende gasser
iii) Brandfarlige væsker
iv) Brandfarlige faste stoffer
v) Stoffer og blandinger, som ved kontakt 
med vand afgiver brandfarlige gasser
vi) Oxiderende væsker
vii) Oxiderende faste stoffer
viii) Akut toksisk, kategori 4
ix) Hudirriterende, kategori 2
x) Øjenirriterende, kategori 2
xi) Farlig for miljøet.

2a. Hvis emballagen har en akavet facon 
eller er så lille, at det er teknisk umuligt at 
påsætte etiketten, gives fareinformationen 
på anden hensigtsmæssig vis, f.eks. på 
separate etiketter, der bindes fast til 
emballagen. Såfremt det er praktisk 
muligt, anføres der fuld fareinformation 
på mindst ét emballagelag.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede GHS-forordning er forbundet med anvendelse af flere mærkningselementer, 
end tilfældet er i dag.  Det vil derfor måske blive umuligt at opfylde kravene i artikel 34 i 
tilfælde, hvor en emballage er enten for lille eller på anden måde uegnet til påsætning af den 
påkrævede etiket. Kommissionen erkender dette, men berører kun spørgsmålet som et 
potentielt fremtidigt krav. Den foreslåede tekst er i tråd med det udkast, der i øjeblikket er til 
behandling i UN/ SCEGHS's (Subcommittee of Experts on the Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals) Inter-sessional Working Group on Labelling.

Ændringsforslag 114
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 31 - stk. 2 - litra b - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvis emballagen indeholder en anden 
mængde end 125 ml, som ikke indebærer 
en risiko for arbejdstagere, menneskers 

b) hvis emballagen indeholder en anden 
mængde end 100 ml, som ikke indebærer 
en risiko for arbejdstagere, menneskers 
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sundhed eller miljøet, mængderne og 
passende undtagelser fra 
mærkningskravene for stoffer og 
blandinger klassificeret som følger:

sundhed eller miljøet, mængderne og 
passende undtagelser fra 
mærkningskravene for stoffer og 
blandinger klassificeret som følger:

Or. en

Begrundelse

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet bør tærskelværdien sænkes til 100 ml.

Ændringsforslag 115
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Emballage bestemt til de almindelige 
forbrugere, og som det er fysisk umuligt at 
påføre en etiket i overensstemmelse med 
artikel 34, undtages fra 
mærkningsforpligtelsen, forudsat at sådan 
emballage er ledsaget af en nøjagtig og klar 
brugsanvisning, herunder, hvis dette er 
relevant, anvisninger om bortskaffelse, og 
forudsat at emballagen indeholder stoffer 
eller blandinger klassificeret i 
overensstemmelse med følgende 
fareklasser og –kategorier i bilag I:

Emballage bestemt til de almindelige 
forbrugere, og som det er fysisk umuligt at 
påføre en etiket i overensstemmelse med 
artikel 34, undtages fra 
mærkningsforpligtelsen, forudsat at sådan 
emballage er ledsaget af et separat 
datablad indeholdende 
mærkningsdataene og en nøjagtig og klar 
brugsanvisning, herunder, hvis dette er 
relevant, anvisninger om bortskaffelse.

a) Punkt 3.1, akut toksicitet, kategori 1, 2 
eller 3

b) Punkt 3.2, hudætsning, kategori 1

c) Punkt 3.8, specifik målorgantoksicitet 
(Stot) – ved en enkelt eksponering, 
kategori 1

d) Punkt 3.9, specifik målorgantoksicitet 
(Stot) – ved gentaget eksponering, 
kategori 1.
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Or. en

Begrundelse

Hvis etiketten ikke kan påsættes emballagen, bør mærkningsdataene anføres på et separat 
datablad. Det bør ikke være et spørgsmål om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt eller ej at 
medtage anvisninger om bortskaffelse, men snarere om, hvorvidt det er relevant eller ej at 
medtage sådanne oplysninger [vedrører ikke den danske tekst]. Det er vanskeligt at forstå, 
hvorfor denne undtagelse skal gælde visse fareklasser, kategori 1, men ikke andre fareklasser 
eller lavere kategorier.

Ændringsforslag 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Emballage til stoffer eller blandinger, 
der er bestemt til de almindelige 
forbrugere, og som opfylder kriterierne 
for fareklasse 2.16, undtages fra 
mærkningskravet vedrørende denne fare, 
forudsat at den ydre emballage, hvis der 
anvendes både en ydre og en indre 
emballage, er påført et piktogram i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om transport af farligt gods i forordning 
(EØF) nr. 3922/91, direktiv 94/55/EF, 
direktiv 96/49/EF eller 
direktiv 2002/59/EF.

Or. en

Begrundelse

Metalætsende er ikke relevant for levering. Fareklasse 2.16 er et nyt krav, der ikke indgår i 
direktiverne om farlige stoffer eller farlige præparater (DSD/DPD), men kun i 
transportforordningerne. Denne egenskab er kun relevant for transport og oplagring af 
bulkmængder og dermed ikke for individuelle forbrugerpakninger. Denne fareklasse er 
forsynet med et ætsningspiktogram. For forbrugerne vil anvendelse af dette symbol føre til 
forveksling med hudætsning og alvorlige øjenskader.
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Ændringsforslag 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 32 - stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. For visse blandinger, der er 
klassificeret som farlige for miljøet, kan 
der fastsættes undtagelser fra visse 
bestemmelser om miljømærkning eller 
særlige bestemmelser vedrørende 
miljømærkning i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
53, når det kan påvises, at 
miljøpåvirkningen vil blive mindre. Disse 
undtagelser eller særlige bestemmelser 
defineres i del 2 i bilag II.

Or. en

Begrundelse

I tråd med artikel 10, stk. 3, i direktivet om farlige præparater. 

Ændringsforslag 118
Amalia Sartori

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 33 - stk. 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Leverandøren af et stof eller en blanding 
skal straks ajourføre etiketten, hvis der 
foretages ændringer af stoffets eller 
blandingens klassificering eller mærkning.

Leverandøren af et stof eller en blanding 
skal træffe alle fornødne foranstaltninger 
til at ajourføre etiketten, hvis der foretages 
ændringer af stoffets eller blandingens
klassificering eller mærkning.
Foranstaltningerne skal træffes med det 
samme og under alle omstændigheder 
senest tolv måneder efter ændringen af 
klassificeringen.

Leverandøren af en blanding som 
omhandlet i artikel 24 skal straks 
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ajourføre etiketten, hvis der foretages 
ændringer af blandingens klassificering 
eller mærkning.

Or. en

Begrundelse

Enhver ændring i klassificeringen af stoffer og blandinger bør straks føre til en ajourføring af 
etiketten. Leverandøren bør handle så hurtigt som muligt, men bør selv i mindre hastende 
tilfælde (f.eks. i tilfælde af ajourføring af fabrikantens postadresse) overholde en klart 
defineret tidsfrist. Når der foretages ændringer, bør etiketterne af sikkerhedsgrunde 
ajourføres hurtigst muligt.

Ændringsforslag 119
Holger Krahmer

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 33 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne artikel berører ikke anvendelsen af 
direktiv 91/414/EØF og 98/8/EF.

Denne artikel berører ikke anvendelsen af 
artikel 4 i denne forordning og
direktiv 91/414/EØF og 98/8/EF. 

Or. fr

Begrundelse

Et af de afgørende principper i nærværende lovgivning er harmonisering af klassificeringen 
og mærkningen af kemiske stoffer og blandinger, således at man imødegår enhver fordrejning 
af det indre marked. En klassificering foretaget af fabrikanten som fastsat i forordningens 
artikel 4 er et af de grundlæggende principper med henblik på at sikre en harmoniseret 
klassificering i hele Den Europæiske Union. Dette princip bør derfor uden undtagelse finde 
anvendelse på alle stoffer og blandinger, der henhører under nærværende forordnings 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 120
Amalia Sartori

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Mærkning af vaske- og rengøringsmidler
Mærkningsbestemmelserne i dette afsnit 
berører ikke anvendelsen af forordning 
(EF) nr. 648/2004.

Or. en

Begrundelse

Forbundet med betragtning 41.  Forordningen om vaske- og rengøringsmidler indeholder 
specifikke mærkningsbestemmelser for vaske- og rengøringsmidler, som skal overholdes.

Ændringsforslag 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 37 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) emballagen skal være udformet og 
fremstillet således, at indholdet ikke kan 
slippe ud, bortset fra i tilfælde, hvor der 
foreskrives en eller flere særlige 
sikkerhedsanordninger

a) emballagen skal være udformet og 
fremstillet således, at indholdet ikke kan 
slippe ud ved normal håndtering og 
anvendelse, bortset fra i tilfælde, hvor der 
foreskrives en eller flere særlige 
sikkerhedsanordninger

Or. en

Begrundelse

Gør teksten klarere.
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Ændringsforslag 122
Johannes Blokland

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 37 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) emballagen skal være udformet og 
fremstillet således, at indholdet ikke kan 
slippe ud, bortset fra i tilfælde, hvor der 
foreskrives en eller flere særlige 
sikkerhedsanordninger

a) emballagen skal være udformet og 
fremstillet således, at indholdet ikke kan 
slippe ud ved normal håndtering og 
anvendelse, bortset fra i tilfælde, hvor der 
foreskrives en eller flere særlige 
sikkerhedsanordninger

Or. en

Begrundelse

Gør teksten klarere.

Ændringsforslag 123
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 37 - stk. 2 - afsnit 2-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
punkt 3.1.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med børnesikrede lukninger i 
overensstemmelse med punkt 3.1.2, 3.1.3 
og 3.1.4.2 i bilag II.

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
punkt 3.1.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med børnesikrede lukninger i 
overensstemmelse med punkt 3.1.2, 3.1.3 
og 3.1.4.2 i bilag II, medmindre specifikke 
bestemmelser vedrørende emballage 
finder anvendelse på blandingen, navnlig 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 
31. marts 2004 om vaske- og 
rengøringsmidler1. 

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i 
punkt 3.2.1 i bilag II, skal de være forsynet 
med følbare advarsler i overensstemmelse 
med punkt 3.2.2 i bilag II.

Hvis beholdere opfylder kravene i punkt 
3.2.1 i bilag II, skal de være forsynet med 
følbare advarsler i overensstemmelse med 
punkt 3.2.2 i bilag II, medmindre 
specifikke bestemmelser vedrørende 
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emballage finder anvendelse på 
blandingen, navnlig bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 648/2004. 
1 EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1. Ændret ved 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 907/2006 (EUT L 168 af 21.6.2006, 
s. 5).

Or. fr

Begrundelse

For at undgå overlapninger med bestemmelser i andre EU-direktiver eller EU-forordninger.

Ændringsforslag 124
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 40 - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indholdet af udtalelser og afgørelser om 
harmoniseret klassificering og mærkning i 
bilag VI; adgang til oplysninger

Indholdet af udtalelser og afgørelser om 
harmoniseret klassificering og mærkning i 
del 3 i bilag VI; adgang til oplysninger

Or. fr

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag er del 3 i bilag VI bindende. Det foreslås at oprette en del 4, 
som indeholder de klassificeringer og mærkninger af farlige stoffer, for hvilke der gennem 
direktiv 67/548/EØF allerede er foretaget en harmonisering på fællesskabsplan for de andre 
farekategorier end dem, som er fastsat i artikel 38. Denne del 4 i bilag VI skal betragtes som 
et ikke-bindende referenceredskab, som myndighederne og industrien vil gøre brug af.
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Ændringsforslag 125
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40a
Klassificeringer og mærkninger af farlige 
stoffer gennem direktiv 67/548/EØF for 
andre farekategorier end dem, som er 

fastsat i artikel 38, stk. 1
Klassificeringer og mærkninger i del 4 i
bilag VI kan anvendes af leverandørerne.
Hvis en leverandør vælger ikke at 
anvende disse klassificeringer og 
mærkninger, skal han først genvurdere 
stoffet ved hjælp af kriterierne i del 2 til 5 
i bilag I.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag er del 3 i bilag VI bindende. Det foreslås at oprette en del 4, 
som indeholder de klassificeringer og mærkninger af farlige stoffer, for hvilke der gennem 
direktiv 67/548/EØF allerede er foretaget en harmonisering på fællesskabsplan for de andre 
farekategorier end dem, som er fastsat i artikel 38. Denne del 4 i bilag VI skal betragtes som 
et ikke-bindende referenceredskab, som myndighederne og industrien vil gøre brug af.

Ændringsforslag 126
Amalia Sartori

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som 
bringer et stof i omsætning, som er 
underlagt registrering i henhold til 

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som i 
mængder på mindst 1 ton om året bringer 
et stof i omsætning, som er underlagt 
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forordning (EF) nr. 1907/2006, eller et stof 
klassificeret som er farligt i sig selv eller i 
en blanding over de koncentrationsgrænser, 
der er fastsat i direktiv 1999/45/EF eller i 
nærværende forordning, hvis dette er 
relevant, som fører til klassificering af 
blandingen som farlig, skal meddele 
agenturet følgende for at blive optaget i 
den fortegnelse, der er omhandlet i
artikel 43:

registrering i henhold til artikel 6, stk.1, i
forordning (EF) nr. 1907/2006, eller et stof, 
der er klassificeret som farligt i sig selv 
eller i en blanding over de 
koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
direktiv 1999/45/EF eller i nærværende 
forordning, hvis dette er relevant, som 
fører til klassificering af blandingen som 
farlig, skal meddele agenturet følgende for 
at blive optaget i den fortegnelse, der er 
omhandlet i artikel 43:

Or. en

Begrundelse

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1907/2006 indeholder et krav om registrering for stoffer, som 
forekommer i mængder på 1 ton eller mere. I overensstemmelse med REACH og de 
omfattende undersøgelser, der har ført til indførelsen af denne tærskel, anses det for 
hensigtsmæssigt at fastsætte samme tærskel for meddelelsen til agenturet af de oplysninger, 
der kræves under GHS-systemet. Imidlertid bør tærsklen på 1 ton ikke finde anvendelse på 
stoffer og blandinger, der er klassificeret som farlige. 

Ændringsforslag 127
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 41 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som 
bringer et stof i omsætning, som er 
underlagt registrering i henhold til 
forordning (EF) nr. 1907/2006, eller et stof 
klassificeret som er farligt i sig selv eller i 
en blanding over de koncentrationsgrænser, 
der er fastsat i direktiv 1999/45/EF eller i 
nærværende forordning, hvis dette er 
relevant, som fører til klassificering af 
blandingen som farlig, skal meddele 
agenturet følgende for at blive optaget i 

1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som 
bringer et stof klassificeret som farligt i 
omsætning, som er underlagt registrering i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, 
eller, i mængder på over en ton om året, et 
stof klassificeret som farligt i sig selv eller 
i en blanding over de 
koncentrationsgrænser, der er fastsat i 
direktiv 1999/45/EF eller i nærværende 
forordning, hvis dette er relevant, som 
fører til klassificering af blandingen som 
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den fortegnelse, der er omhandlet i 
artikel 43:

farlig, skal meddele agenturet følgende for 
at blive optaget i den fortegnelse, der er 
omhandlet i artikel 43:

Or. fr

Begrundelse

Forpligtelsen til anmeldelse til agenturet fra den 1. december 2010 med henblik på 
fortegnelsen over klassificeringer vedrører ikke alle stoffer underlagt registrering, som er 
bragt i omsætning, men kun dem, der er klassificeret som farlige, herunder inden for 
rammerne af Reach. I de to sidstnævnte tilfælde (stof klassificeret som farligt i sig selv eller i 
en blanding...), skal der fastsættes en tærskelværdi (1 ton om året). En manglende 
tærskelværdi vil medføre retlig usikkerhed og have en negativ indflydelse på aktiviteter inden 
for forskning og udvikling.

Ændringsforslag 128
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 41 - stk. 1 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis klassificeringen adskiller sig fra 
den klassificering, der allerede indgår i 
fortegnelsen over klassificeringer og 
mærkninger, begrundelsen herfor

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 16 kan en leverandør klassificere et stof anderledes end den 
klassificering, der allerede indgår i fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger, 
forudsat at han indsender en begrundelse for denne klassificering til agenturet sammen med 
anmeldelsen i henhold til artikel 41. Af hensyn til sammenhængen bør dette afspejles i artikel 
41.
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Ændringsforslag 129
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 43 - stk. 1 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger i fortegnelsen, der svarer til 
oplysningerne omhandlet i artikel 119, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
skal være offentligt tilgængelige. Agenturet 
giver adgang til de andre oplysninger om 
de enkelte stoffer i fortegnelsen til 
anmeldere og registranter, som har 
indsendt oplysninger om det pågældende 
stof i henhold til artikel 29, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1997/2006. Det giver 
andre parter adgang til sådanne oplysninger 
med forbehold af bestemmelserne i 
artikel 118 i nævnte forordning.

Oplysninger i fortegnelsen, der svarer til 
oplysningerne omhandlet i artikel 119, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
skal være offentligt tilgængelige via 
internettet. Agenturet giver adgang til de 
andre oplysninger om de enkelte stoffer i
fortegnelsen til anmeldere og registranter, 
som har indsendt oplysninger om det 
pågældende stof i henhold til artikel 29, 
stk. 1, i forordning (EF) nr. 1997/2006. Det 
giver andre parter adgang til sådanne 
oplysninger med forbehold af 
bestemmelserne i artikel 118 i nævnte 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Den letteste måde at gøre oplysningerne offentligt tilgængelige på er at lægge dem ud på 
internettet.

Ændringsforslag 130
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 43 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ud over de oplysninger, der er nævnt i 
stk. 1, anfører agenturet, når det er 
relevant, i hver indførsel:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 131
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger det eller de 
organer, der skal være ansvarlige for 
modtagelse af oplysninger fra 
leverandørerne, herunder om den kemiske 
sammensætning af blandinger, der bringes 
i omsætning og klassificeres som eller 
anses for at være farlige som følge af deres 
sundhedsvirkninger eller deres fysiske 
virkninger.

1. Medlemsstaterne udpeger det eller de 
organer, der skal være ansvarlige for 
modtagelse af oplysninger fra 
leverandørerne om de blandinger, der 
bringes i omsætning og klassificeres som 
eller anses for at være farlige som følge af 
deres sundhedsvirkninger eller deres 
fysiske virkninger.

1a. De oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, indsendes i det format, der er 
angivet i bilag VIIa1, og er tilstrækkelige 
til at imødekomme behov af lægelig 
karakter med henblik på såvel 
forebyggende som helbredende 
foranstaltninger, herunder navnlig i 
nødsituationer.

2. De udpegede organer giver den 
nødvendige sikkerhed for, at de modtagne 
oplysninger behandles fortroligt. 
Oplysningerne må kun benyttes til at 
imødekomme anmodninger af lægelig 
karakter med henblik på såvel 
forebyggende som helbredende 
foranstaltninger, herunder navnlig i 
nødsituationer. Oplysningerne må ikke 
anvendes til andre formål.

2. De udpegede organer giver den 
nødvendige sikkerhed for, at de modtagne 
oplysninger behandles fortroligt. 
Oplysningerne må kun benyttes til at 
imødekomme de behov af lægelig karakter, 
som er opført i stk. 1a, og oplysningerne
må ikke anvendes til andre formål.

3. De udpegede organer skal disponere 
over alle de oplysninger fra de 
leverandører, der er ansvarlige for 
markedsføringen, der er nødvendige for at 
kunne udføre de opgaver, der er pålagt 
dem.

3. De udpegede organer skal disponere 
over alle de oplysninger fra de 
leverandører, der er ansvarlige for 
markedsføringen, der er nødvendige for at 
kunne udføre de opgaver, der er pålagt 
dem.
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3a. Hvert år indsender medlemsstaterne 
oplysninger til den europæiske database 
over ulykker, som er oprettet inden for 
rammerne af EHLASS-programmet (det 
europæiske overvågningssystem for 
ulykker i hjemmet og i fritiden), om 
antallet af ulykker og de implicerede 
blandinger, for hvilke de udpegede 
organer har modtaget anmodninger om 
oplysninger af lægelig karakter 
vedrørende behandling og helbredende 
foranstaltninger.
1De regler om oplysninger, der er fastsat i 
EAPCCT's samlede regelsæt, udgør 
grundlaget for bilag VIIa.

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske sammenslutning af giftkontrolcentre og kliniske toksikologer (European 
Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)) har 
offentliggjort regler vedrørende oplysninger, som vil kunne danne grundlag for et nyt bilag 
7a.
Databasen over ulykker, som er etableret af DG SANCO, vil være et hjælpemiddel til 
indberetningen af data indsamlet af de udpegede organer vedrørende blandingerne og de 
ulykker, som de er indblandet i.

Ændringsforslag 132
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Massive metaller, legeringer og 
blandinger indeholdende polymerer og 
blandinger indeholdende elastomerer, der 
ikke frembyder en fare for akut toksicitet 
for menneskers sundhed, selv om de er 
klassificeret ifølge kriterierne i bilag I, og 
som er bestemt til at blive anvendt af 
professionelle brugere som led i 
industriaktiviteter, er dog ikke omfattet af 
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kravet om meddelelse af oplysninger i 
henhold til stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

I gældende lovgivning (1999/45/EF) og visse bestemmelser i forslaget til forordning erkendes 
det, at stofferne i blandinger, der optræder i fast form og ikke er opløselige i vand som f.eks. 
legeringer, blandinger indeholdende polymerer og tilberedninger indeholdende elastomerer, 
er indesluttede i modermaterialet og ikke uden vanskelighed kan komme ud i det biologiske 
miljø. Der bør derfor sikres en vis sammenhæng mellem kravet i stk. 1 og bestemmelserne om 
særlige blandinger i punkt 1.3.4 i bilag I.

Ændringsforslag 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 45 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Senest den 1. december 2010 
fremsætter Kommissionen et
lovgivningsforslag med henblik på at 
harmonisere de oplysninger, der er nævnt 
i stk. 1.

Or. nl

Begrundelse

Det fremgår af en nylig undersøgelse, at denne bestemmelse er gennemført på forskellig måde 
i forskellige medlemsstater. Dette ændringsforslag retfærdiggør den yderligere 
harmonisering af procedurerne for indsatsen i nødsituationer i EU. Formålet med denne 
forordning er også at sikre fri udveksling af kemiske stoffer og blandinger. 
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Ændringsforslag 134
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 49 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver leverandør af et stof eller en
blanding skal samle alle de oplysninger, 
som er nødvendige for at kunne foretage 
klassificering og mærkning i henhold til 
nærværende forordning, og have dem 
tilgængelige i en periode på mindst ti år
efter det tidspunkt, hvor han sidst leverede 
stoffet eller blandingen.

1. Enhver leverandør af et stof eller en 
blanding skal samle alle de oplysninger, 
som er nødvendige for at kunne foretage 
klassificering og mærkning i henhold til 
nærværende forordning, og have dem 
tilgængelige i en periode på mindst 50 år
efter det tidspunkt, hvor han sidst leverede 
stoffet eller blandingen.

Or. en

Begrundelse

På gamle østeuropæiske lagre findes der ofte 20-30 år gamle kemiske produkter. Desuden 
kan computerharddiskdrev uden problemer opbevare alle oplysningerne i årtier.

Ændringsforslag 135
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 49 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver leverandør af et stof eller en 
blanding skal samle alle de oplysninger, 
som er nødvendige for at kunne foretage 
klassificering og mærkning i henhold til 
nærværende forordning, og have dem 
tilgængelige i en periode på mindst ti år
efter det tidspunkt, hvor han sidst leverede 
stoffet eller blandingen.

1. Enhver leverandør af et stof eller en 
blanding skal samle alle de oplysninger, 
som er nødvendige for at kunne foretage 
klassificering og mærkning i henhold til 
nærværende forordning, og have dem 
tilgængelige i en periode på mindst 30 år
efter det tidspunkt, hvor han sidst leverede 
stoffet eller blandingen.

Or. en
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Begrundelse

Toksikologi er en videnskab i konstant udvikling, og lovgivning om kemikalier udvikler sig 
også hele tiden. Det er derfor vigtigt at føre og opbevare gode optegnelser som et solidt 
grundlag for såvel forskning som lovgivning.

Ændringsforslag 136
Anne Laperrouze

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en leverandør anfægter en afgørelse, 
på grundlag af hvilken en medlemsstat 
mener, at et stof eller en blanding ikke 
opfylder kravene i denne forordning, 
underretter medlemsstaten omgående 
Kommissionen, agenturet og de øvrige 
medlemsstater herom, idet den begrunder 
sin afgørelse.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for eventuelle uoverensstemmelser, som kan opstå mellem 
leverandøren og en medlemsstat i forbindelse med fortolkningen af forordningens 
bestemmelser, og nødvendigheden af at sikre en harmoniseret klassificering, hvis der opstår 
en uoverensstemmelse.

Ændringsforslag 137
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 52 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden 60 dage efter modtagelse af 
oplysningerne fra medlemsstaten 
godkender Kommissionen enten de 
foreløbige foranstaltninger i en periode, der 

2. Inden 60 dage efter modtagelse af 
oplysningerne fra medlemsstaten 
godkender Kommissionen enten de 
foreløbige foranstaltninger i en periode, der 
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er nærmere angivet i afgørelsen, eller 
kræver, at medlemsstaten ophæver den 
foreløbige foranstaltning, i 
overensstemmelse med forskiftsproceduren 
nævnt i artikel 54, stk. 2.

er nærmere angivet i afgørelsen, eller 
kræver, at medlemsstaten ophæver den 
foreløbige foranstaltning, i 
overensstemmelse med forskiftsproceduren
med kontrol nævnt i artikel 54, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsklausuler bør vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol. Eftersom EU er et 
frihandelsområde, kan der dukke farlige produkter op i alle medlemsstaterne, hvorfor 
Europa-Parlamentet bør inddrages i alle afgørelser.

Ændringsforslag 138
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan justere og tilpasse 
artikel 12, 14, 23, 27 - 32 og artikel 37, 
stk. 2, andet og tredje afsnit samt bilag I -
VII til den tekniske udvikling. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 54, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 54, stk. 4.

Kommissionen kan justere og tilpasse 
artikel 12, 14, 23, 27 - 30 og artikel 37, 
stk. 2, andet og tredje afsnit samt bilag I -
VII til den tekniske udvikling. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 54, stk. 3. I særligt hastende tilfælde 
kan Kommissionen anvende 
hasteproceduren i artikel 54, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke træffes afgørelser om undtagelser fra mærkningskrav inden for rammerne af 
udvalgsproceduren, men inden for rammerne af den fælles beslutningsprocedure. 
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Ændringsforslag 139
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 53 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tilpasser, hvis det er 
relevant, bilag I-VII, således at de 
kommer til at omfatte fareklassen 
persistent, bioakkumulerende og toksisk, 
fareklassen meget persistent og meget 
bioakkumulerende og farekategorien akut 
toksicitet, kategori 5, senest …*. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at 
ændre ikke-væsentlige bestemmelser i 
denne forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
54, stk. 3.
* Tolv måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelsen af de nye fareklasser eller -kategorier må afspejles i alle relevante bilag.  Dette 
bør ske inden for rammerne af udvalgsproceduren senest tolv måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. 

Ændringsforslag 140
Gyula Hegyi

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 53 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest ...* forelægger Kommissionen et 
forslag om at udvide denne forordning til 
at omfatte PBT-, vPvB- og akut toksicitet, 
kategori 5-stoffer samt detaljerede 
kriterier for hormonforstyrrende stoffer.
________
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* Fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af persistente, bioakkumulerende, toksiske og hormonforstyrrende kemikalier er 
meget vigtig for forbrugerne. Kommissionen bør forelægge et forslag om medtagelsen af disse 
stoffer og af kriterier for klassificeringen af hormonforstyrrende stoffer. 

Ændringsforslag 141
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Indtil den 1. december 2010 
klassificeres, mærkes og emballeres stoffer 
i henhold til direktiv 67/548/EØF.

1. Indtil den 1. december 2010 
klassificeres, mærkes og emballeres stoffer 
i henhold til direktiv 67/548/EØF.

Indtil den 1. juni 2015 klassificeres, 
mærkes og emballeres blandinger i henhold 
til direktiv 1999/45/EØF.

Indtil den 1. december 2013 klassificeres, 
mærkes og emballeres blandinger i henhold 
til direktiv 1999/45/EØF.

2. Som undtagelse fra artikel 60 og stk. 1 i 
denne artikel kan stoffer og blandinger 
klassificeret i henhold til stk. 1 for så vidt 
angår perioden før henholdsvis den 1. 
december 2010 og den 1. juni 2015
klassificeres og mærkes i henhold til 
nærværende forordning. Hvis dette er 
tilfældet, finder bestemmelserne om 
mærkning i direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF ikke anvendelse.

2. Som undtagelse fra artikel 60 og stk. 1 i 
denne artikel kan stoffer og blandinger 
klassificeret i henhold til stk. 1 for så vidt 
angår perioden før henholdsvis den 1. 
december 2010 og den 1. december 2013
klassificeres og mærkes i henhold til 
nærværende forordning. Hvis dette er 
tilfældet, finder bestemmelserne om 
mærkning i direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF ikke anvendelse.

3. Fra den 1. december 2010 indtil den 1. 
juni 2015 klassificeres stoffer i henhold til 
både direktiv 67/548/EØF og nærværende 
forordning. De mærkes og emballeres i 
henhold til nærværende forordning.

3. Fra den 1. december 2010 indtil den 1. 
december 2013 klassificeres stoffer i 
henhold til både direktiv 67/548/EØF og 
nærværende forordning. De mærkes og 
emballeres i henhold til nærværende 
forordning.

4. Stoffer og blandinger, der er klassificeret 
og bragt i omsætning før henholdsvis den 

4. Stoffer og blandinger, der er klassificeret 
og bragt i omsætning før henholdsvis den 
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1. december 2010 og den 1. juni 2015
behøves ikke mærkes og emballeres i 
henhold til denne forordning.

1. december 2010 og den 1. december 
2013 behøves ikke mærkes og emballeres i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at sætte så lang en frist som fire og et halvt år til klassificering af 
blandinger efter klassificeringen af stoffer. Kommissionen overvejede alt mellem fire og fem 
år og valgte til sidst mellemvejen. Imidlertid mente medlemsstaterne typisk, at tre år er nok. 
Det foreslås derfor at begrænse denne overgangsperiode til klassificering af blandinger til tre 
år efter klassificeringen af stoffer.

Ændringsforslag 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 58 - stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Senest den 1. december 2010 
forelægger Kommissionen en rapport om 
virkningerne af forordningens artikel 45, 
stk. 1 - 3, med henblik på i henhold til 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 54, stk. 3, om nødvendigt at 
fremsætte ændringsforslag, der tager sigte 
på yderligere harmonisering.

Or. nl

Begrundelse

Det fremgår af en nylig undersøgelse, at denne bestemmelse er gennemført på forskellig måde 
i forskellige medlemsstater. Dette ændringsforslag retfærdiggør den yderligere 
harmonisering af procedurerne for indsatsen i nødsituationer i EU. Formålet med denne 
forordning er også at sikre fri udveksling af kemiske stoffer og blandinger. 
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Ændringsforslag 143
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit II, III og IV finder anvendelse på 
stoffer fra den 1. december 2010 og på 
blandinger fra den 1. juni 2015.

Afsnit II, III og IV finder anvendelse på 
stoffer fra den 1. december 2010 og på 
blandinger fra den 1. december 2013.

Or. en

(Forbundet med samme ændringsforslagsstillers ændringsforslag til artikel 58)

Begrundelse

Der er ingen grund til at sætte så lang en frist som fire og et halvt år til klassificering af 
blandinger efter klassificeringen af stoffer. Kommissionen overvejede alt mellem fire og fem 
år og valgte til sidst mellemvejen. Imidlertid mente medlemsstaterne typisk, at tre år er nok. 
Det foreslås derfor at begrænse denne overgangsperiode til klassificering af blandinger til tre 
år efter klassificeringen af stoffer.

Ændringsforslag 144
Jens Holm

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.2.1 - underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest …* ændrer Kommissionen efter 
proceduren i artikel 53 denne del af 
bilaget til også at omfatte akut toksicitet, 
kategori 5.
______

* Seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

Børn behøver kun indtage en lille mængde kategori 5-stoffer for at få forgiftningssymptomer. 
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Udelukkelse af denne kategori fra forordningen ville uden videre medføre, at i titusindvis af 
blandinger ikke ville blive toksicitetsmærket. Kategori 5 er omfattet af GHS, og det vil betyde, 
at forbrugerne i EU ville få færre oplysninger end forbrugerne i andre lande, hvor GHS vil 
blive anvendt. Medtagelse af kategori 5 i EU-forordningen ville også fremme handelen med 
disse lande, hvilket er et grundlæggende mål med GHS.

Ændringsforslag 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.2.1 og tabel 3.1.1 - række 1 og 2

Kommissionens forslag

3.1.2.1. Stoffer kan henføres til en af fire toksicitetskategorier på grundlag af akut toksicitet 
ved indtagelse af oral eller dermal vej eller ved indånding i henhold til de numeriske kriterier,
der er angivet i tabel 3.1.1 nedenfor. Værdier for akut toksicitet udtrykkes som (omtrentlige) 
LD50-værdier (oral, dermal) eller LC50-værdier (indånding) eller som akut toksicitetsskøn 
(acute toxicity estimate – ATE). Forklarende bemærkninger findes under nedenstående 
tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Farekategorier for akut toksicitet og

akutte toksicitetsskøn (ATE) for de forskellige kategorier

Eksponerings
vej Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Oral (mg/kg 
legemsvægt) 
Se:
bemærkning 
a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Ændringsforslag

3.1.2.1. Stoffer kan henføres til en af fem toksicitetskategorier på grundlag af akut toksicitet 
ved indtagelse ad oral vej og til en af fire toksicitetskategorier på grundlag af akut toksicitet 
ved indtagelse ad dermal vej eller ved indånding i henhold til de numeriske kriterier, der er 
angivet i tabel 3.1.1 nedenfor. Værdier for akut toksicitet udtrykkes som (omtrentlige) LD50-
værdier (oral, dermal) eller LC50-værdier (indånding) eller som akut toksicitetsskøn (acute 
toxicity estimate – ATE). Forklarende bemærkninger findes under nedenstående tabel 3.1.1.
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Tabel 3.1.1
Farekategorier for akut toksicitet og

akutte toksicitetsskøn (ATE) for de forskellige kategorier

Eksponering
svej Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Oral (mg/kg 
legemsvægt) 
Se:
bemærkning 
a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Se 
bemærkning c 

a)

Bemærkninger til tabel 3.1.1:
ca) Formålet med kriterier for kategori 5 er at gøre det muligt at identificere stoffer med 

forholdsvis lav akut toksicitet, men som under visse omstændigheder kan udgøre en 
risiko for sårbare befolkningsgrupper. Disse stoffer forventes at have en LD50-værdi 
(oral) inden for værdiintervallet 2000-5000 mg/kg legemsvægt.  De specifikke 
kriterier for kategori 5 er:

i) Stoffet klassificeres i denne kategori, hvis der allerede er pålidelig 
dokumentation for, at LD50-værdien ligger inden for kategori 5-
værdiintervallets rammer, eller hvis andre dyreundersøgelser eller toksiske 
virkninger hos mennesker indikerer en akut risiko for menneskers sundhed.

ii) Stoffet klassificeres i denne kategori ved ekstrapolering, skøn eller måling af 
data, hvis henføring til en farligere kategori ikke er begrundet, og

- der foreligger pålidelig information, der indikerer signifikante toksiske 
virkninger, eller

- der observeres dødelighed ved testning op til kategori 4-værdier ved 
indtagelse ad oral eller dermal vej eller ved indånding,  eller

- hvis ekspertvurderinger bekræfter signifikante kliniske tegn på toksicitet ved 
testning op til kategori 4-værdier, undtagen diare, hårrejsning og et 
usoigneret udseende, eller

- hvis ekspertvurderinger bekræfter pålidelig information fra andre 
dyreundersøgelser, der indikerer et potentiale for signifikante akutte 
virkninger.

I erkendelse af behovet for at beskytte dyrs velfærd frarådes dyreforsøg inden for kategori 
5-værdiintervallet. Sådanne forsøg bør kun overvejes, når der er høj sandsynlighed for, at 
forsøgsresultaterne ville have direkte relevans for beskyttelsen af menneskers sundhed.

Or. en
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Begrundelse

Børn behøver kun indtage en lille mængde kategori 5-stoffer for at få forgiftningssymptomer. 
Udelukkelse af denne kategori fra forordningen ville uden videre medføre, at i titusindvis af 
blandinger ikke ville blive toksicitetsmærket. Kategori 5 indgår i GHS, og det vil betyde, at 
forbrugerne i EU ville få færre oplysninger end forbrugerne i andre lande, hvor GHS vil blive 
anvendt. Medtagelse af kategori 5 i EU-forordningen ville også fremme handlen med disse 
lande, hvilket er et grundlæggende mål med GHS.

Ændringsforslag 146
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.2.1 og tabel 3.1.1 - række 1 og 2

Kommissionens forslag

3.1.2.1. Stoffer kan henføres til en af fire toksicitetskategorier på grundlag af akut toksicitet 
ved indtagelse af oral eller dermal vej eller ved indånding i henhold til de numeriske 
kriterier, der er angivet i tabel 3.1.1 nedenfor. Værdier for akut toksicitet udtrykkes 
som (omtrentlige) LD50-værdier (oral, dermal) eller LC50-værdier (indånding) eller 
som akut toksicitetsskøn (acute toxicity estimate – ATE). Forklarende bemærkninger 
findes under nedenstående tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Farekategorier for akut toksicitet og

akutte toksicitetsskøn (ATE) for de forskellige kategorier

Eksponerings
vej Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Oral (mg/kg 
legemsvægt) 

Se:
bemærkning 

a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Ændringsforslag

3.1.2.1. Stoffer kan henføres til en af fem toksicitetskategorier på grundlag af akut toksicitet 
ved indtagelse ad oral vej og til en af fire toksicitetskategorier på grundlag af akut 
toksicitet ved indtagelse ad dermal vej eller ved indånding i henhold til de numeriske 
kriterier, der er angivet i tabel 3.1.1 nedenfor.  Værdier for akut toksicitet udtrykkes 
som (omtrentlige) LD50-værdier (oral, dermal) eller LC50-værdier (indånding) eller 
som akut toksicitetsskøn (acute toxicity estimate – ATE). Forklarende bemærkninger 
findes under nedenstående tabel 3.1.1.
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Tabel 3.1.1
Farekategorier for akut toksicitet og

akutte toksicitetsskøn (ATE) for de forskellige kategorier

Eksponering
svej Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

Oral (mg/kg 
legemsvægt) 
Se:
bemærkning 
a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Se 
bemærkning 

ca)

Bemærkning:
ca) Formålet med kriterier for kategori 5 er at gøre det muligt at identificere stoffer med 

forholdsvis lav akut toksicitet, men som under visse omstændigheder kan udgøre en 
risiko for sårbare befolkningsgrupper. Disse stoffer forventes at have en LD50-værdi 
(oral) inden for værdiintervallet 2000-5000 mg/kg legemsvægt.  De specifikke 
kriterier for kategori 5 er:

i) Stoffet klassificeres i denne kategori, hvis der allerede er pålidelig 
dokumentation for, at LD50-værdien ligger inden for kategori 5-
værdiintervallets rammer, eller hvis andre dyreundersøgelser eller toksiske 
virkninger hos mennesker indikerer en akut risiko for menneskers sundhed.

ii) Stoffet klassificeres i denne kategori ved ekstrapolering, skøn eller måling af 
data, hvis henføring til en farligere kategori ikke er begrundet, og

- der foreligger pålidelig information, der indikerer signifikante toksiske 
virkninger, eller

- der observeres dødelighed ved testning op til kategori 4-værdier ved 
indtagelse ad oral eller dermal vej eller ved indånding,  eller

- hvis ekspertvurderinger bekræfter signifikante kliniske tegn på toksicitet ved 
testning op til kategori 4-værdier, undtagen diare, hårrejsning og et 
usoigneret udseende, eller

- hvis ekspertvurderinger bekræfter pålidelig information fra andre 
dyreundersøgelser, der indikerer et potentiale for signifikante akutte 
virkninger.

I erkendelse af behovet for at beskytte dyrs velfærd frarådes dyreforsøg inden for kategori 
5-værdiintervallet. Sådanne forsøg bør kun overvejes, når der er høj sandsynlighed for, at 
forsøgsresultaterne ville have direkte relevans for beskyttelsen af menneskers sundhed.

Or. en
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Begrundelse

Den foreslåede forordning vil kun opfylde sit harmoniseringsformål, hvis samtlige 
klassificeringskriterier og mærkningsregler i GHS overføres til EU's lovgivning. Akut 
toksicitet, kategori 5, indgår i GHS og bør derfor også indgå her. Sker dette ikke, ville det 
ikke kun lægge hindringer i vejen for handelen, men også sænke det i EU-lovgivningen i 
øjeblikket fastlagte beskyttelsesniveau, eftersom mange tusinde blandinger ville miste deres 
klassificering og mærkning, således at navnlig børn og andre sårbare grupper ikke ville 
kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse.

Ændringsforslag 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.2.2.1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2.2.1a. Kategori 5 er for kemikalier 
med forholdsvis lav akut toksicitet, men 
som under visse omstændigheder kan 
udgøre en risiko for sårbare 
befolkningsgrupper. Foruden tabellen er 
der opstillet kriterier for identifikation af 
stoffer i kategori 5. Disse stoffer forventes 
at have en LD50-værdi (oral) inden for 
værdiintervallet 2000-5000 mg/kg 
legemsvægt.  Ud fra hensynet til dyrs 
velfærd frarådes dyreforsøg inden for 
kategori 5-værdiintervallet. Sådanne 
forsøg bør kun overvejes, når der er høj 
sandsynlighed for, at forsøgsresultaterne 
vil have direkte relevans for beskyttelsen 
af menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af kemikalier i kategori 5 er særlig vigtig for beskyttelsen af børn. Udelukkelse af 
denne kategori fra forordningen ville uden videre medføre, at i titusindvis af blandinger ikke 
ville blive toksicitetsmærket. Kategori 5 indgår i GHS, og det vil betyde, at forbrugerne i EU 
ville få færre oplysninger end forbrugerne i andre lande, hvor GHS vil blive anvendt. 
Medtagelse af kategori 5 i EU-forordningen ville også fremme handelen med disse lande og 
betyde, at EU-lovgivningen ville omfatte alle de kriterier for akut toksicitet, som FN har 
vedtaget.
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Ændringsforslag 148
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.2.2.1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2.2.1a. Kategori 5 er for kemikalier 
med forholdsvis lav akut toksicitet, men 
som under visse omstændigheder kan 
udgøre en risiko for sårbare 
befolkningsgrupper. Foruden tabellen er 
der opstillet kriterier for identifikation af 
stoffer i kategori 5. Disse stoffer forventes 
at have en LD50-værdi (oral) inden for 
værdiintervallet 2000-5000 mg/kg 
legemsvægt.  Ud fra hensynet til dyrs 
velfærd frarådes dyreforsøg inden for 
kategori 5-værdiintervallet. Sådanne 
forsøg bør kun overvejes, når der er høj 
sandsynlighed for, at forsøgsresultaterne 
vil have direkte relevans for beskyttelsen 
af menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil kun opfylde sit harmoniseringsformål, hvis samtlige 
klassificeringskriterier og mærkningsregler i GHS overføres til EU's lovgivning. Akut 
toksicitet, kategori 5, indgår i GHS og bør derfor også indgå her. Sker dette ikke, ville det 
ikke kun lægge hindringer i vejen for handelen, men også sænke det i EU-lovgivningen i 
øjeblikket fastlagte beskyttelsesniveau, eftersom mange tusinde blandinger ville miste deres 
klassificering og mærkning, således at navnlig børn og andre sårbare grupper ikke ville 
kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse.

Ændringsforslag 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. -punkt 3.1.3.6.2.3 - tabel 3.1.2 - række 2

Kommissionens forslag
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Tabel 3.1.2
Konvertering fra værdier for akutte toksicitetsintervaller opnået ved forsøg

(eller farekategorier for akut toksicitet) til skøn af akut toksicitetspunkt 
til klassificering af de forskellige eksponeringsveje

Eksponeringsvej
Klassificeringskategori eller skønnet akut 

toksicitetsinterval opnået ved forsøg

Konverteret, skønnet 
akut toksicitetspunkt
(se bemærkning 1)

Oral

(mg/kg 
legemsvægt)

0 < kategori 1   5

5 < kategori 2   50

50 < kategori 3   300

300 < kategori 4   2000

0,5

5

100

500

Bemærkning 1:
Disse værdier er beregnet til anvendelse ved beregning af ATE til klassificering af en blanding 
på grundlag af dens komponenter og repræsenterer ikke forsøgsresultater.

Ændringsforslag

Tabel 3.1.2
Konvertering fra værdier for akutte toksicitetsintervaller opnået ved forsøg

(eller farekategorier for akut toksicitet) til skøn af akut toksicitetspunkt 
til klassificering af de forskellige eksponeringsveje

Eksponeringsvej
Klassificeringskategori eller skønnet akut 

toksicitetsinterval opnået ved forsøg

Konverteret, skønnet 
akut toksicitetspunkt
(se bemærkning 1)

Oral

(mg/kg 
legemsvægt)

0 < kategori 1   5

5 < kategori 2   50

50 < kategori 3   300

300 < kategori 4   2000

2000 < Kategori 5  5000 (se bemærkning 
1a)

0,5

5

100

500

2500

Bemærkning 1:
Disse værdier er beregnet til anvendelse ved beregning af ATE til klassificering af en blanding 
på grundlag af dens komponenter og repræsenterer ikke forsøgsresultater.



AM\710142DA.doc 77/90 PE402.685v01-00

DA

Bemærkning 1a:
Kategori 5 er for blandinger med forholdsvis lav akut toksicitet, men som under visse 
omstændigheder kan udgøre en risiko for sårbare befolkningsgrupper. Disse blandinger 
forventes at have en LD50-værdi (oral) inden for værdiintervallet 2000-5000 mg/kg 
legemsvægt.  Ud fra hensynet til dyrs velfærd frarådes dyreforsøg inden for kategori 5-
værdiintervallet. Sådanne forsøg bør kun overvejes, når der er høj sandsynlighed for, at 
forsøgsresultaterne ville have direkte relevans for beskyttelsen af menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af kemikalier i kategori 5 er særlig vigtig for beskyttelsen af børn. Udelukkelse af 
denne kategori fra forordningen ville uden videre medføre, at i titusindvis af blandinger ikke 
ville blive toksicitetsmærket. Kategori 5 indgår i GHS, og det vil betyde, at forbrugerne i EU 
ville få færre oplysninger end forbrugerne i andre lande, hvor GHS vil blive anvendt. 
Medtagelse af kategori 5 i EU-forordningen ville også fremme handelen med disse lande og 
betyde, at EU-lovgivningen ville omfatte alle de kriterier for akut toksicitet, som FN har 
vedtaget.

Ændringsforslag 150
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - del 3.1. - punkt 3.1.3.6.2.3 - tabel 3.1.2 - række 2

Kommissionens forslag

Tabel 3.1.2
Konvertering fra værdier for akutte toksicitetsintervaller opnået ved forsøg

(eller farekategorier for akut toksicitet) til skøn af akut toksicitetspunkt 
til klassificering af de forskellige eksponeringsveje

Eksponeringsvej
Klassificeringskategori eller skønnet akut 

toksicitetsinterval opnået ved forsøg

Konverteret, skønnet 
akut toksicitetspunkt
(se bemærkning 1)

Oral

(mg/kg 
legemsvægt)

0 < kategori 1   5

5 < kategori 2   50

50 < kategori 3   300

300 < kategori 4   2000

0,5

5

100

500
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Bemærkning 1:
Disse værdier er beregnet til anvendelse ved beregning af ATE til klassificering af en blanding 
på grundlag af dens komponenter og repræsenterer ikke forsøgsresultater.

Ændringsforslag

Tabel 3.1.2
Konvertering fra værdier for akutte toksicitetsintervaller opnået ved forsøg

(eller farekategorier for akut toksicitet) til skøn af akut toksicitetspunkt 
til klassificering af de forskellige eksponeringsveje

Eksponeringsvej
Klassificeringskategori eller skønnet akut 

toksicitetsinterval opnået ved forsøg

Konverteret, skønnet 
akut toksicitetspunkt
(se bemærkning 1)

Oral

(mg/kg 
legemsvægt)

0 < kategori 1   5

5 < kategori 2   50

50 < kategori 3   300

300 < kategori 4   2000

2000 < Kategori 5  5000 (se bemærkning 
1a)

0,5

5

100

500

2500

Bemærkning 1:
Disse værdier er beregnet til anvendelse ved beregning af ATE til klassificering af en blanding 
på grundlag af dens komponenter og repræsenterer ikke forsøgsresultater.

Bemærkning 1a:
Kategori 5 er for blandinger med forholdsvis lav akut toksicitet, men som under visse 
omstændigheder kan udgøre en risiko for sårbare befolkningsgrupper. Disse blandinger 
forventes at have en LD50-værdi (oral) inden for værdiintervallet 2000-5000 mg/kg 
legemsvægt.  Ud fra hensynet til dyrs velfærd frarådes dyreforsøg inden for kategori 5-
værdiintervallet. Sådanne forsøg bør kun overvejes, når der er høj sandsynlighed for, at 
forsøgsresultaterne ville have direkte relevans for beskyttelsen af menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil kun opfylde sit harmoniseringsformål, hvis samtlige 
klassificeringskriterier og mærkningsregler i GHS overføres til EU's lovgivning. Akut 
toksicitet, kategori 5, indgår i GHS og bør derfor også indgå her. Sker dette ikke, ville det 
ikke kun lægge hindringer i vejen for handelen, men også sænke det i EU-lovgivningen i 
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øjeblikket fastlagte beskyttelsesniveau, eftersom mange tusinde blandinger ville miste deres 
klassificering og mærkning, således at navnlig børn og andre sårbare grupper ikke ville 
kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse.

Ændringsforslag 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 3.1.4.1 og tabel 3.1.3 - række 1 til 4 og 8

Kommissionens forslag

3.1.4.1. Mærkningselementer for stoffer og blandinger, der opfylder klassificeringskriterierne 
i denne fareklasse, skal anvendes i overensstemmelse med tabel 3.1.3.

Tabel 3.1.3
Mærkningselementer for akut toksicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

GHS-
piktogrammer

Signalord Farlig Farlig Farlig Advarsel

Risikosætning
:
Oral

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H301:
Giftig ved 
indtagelse

H302:
Farlig ved 
indtagelse

Sikkerhedssæ
tning, 
reaktion (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Ændringsforslag

3.1.4.1. Mærkningselementer for stoffer og blandinger, der opfylder klassificeringskriterierne i 
denne fareklasse, skal anvendes i overensstemmelse med tabel 3.1.3.
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Særlige overvejelser vedrørende mærkning af stoffer og blandinger klassificeret i kategori 5 
er anført i bemærkning 2a til tabellen.

Tabel 3.1.3
Mærkningselementer for akut toksicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5

GHS-
piktogrammer

Intet 
piktogram

Signalord Farlig Farlig Farlig Advarsel Advarsel

Risikosætning:
Oral

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H301:
Giftig ved 
indtagelse

H302:
Farlig ved 
indtagelse

H303:
Kan være 
farlig ved 
indtagelse

Sikkerhedssætnin
g, reaktion (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Bemærkning 2a:
Mærkningselementerne for kategori 5 i tabel 3.1.3 skal anvendes til stoffer og blandinger, 
der er tilgængelige for de almindelige forbrugere.
Med hensyn til stoffer og blandinger i kategori 5, som kun er beregnet til erhvervsmæssige 
brugere, skal leverandøren give oplysningerne om klassificering til downstream-brugere og 
distributører ved hjælp af sikkerhedsdatabladet.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af kemikalier i kategori 5 er særlig vigtig for beskyttelsen af børn. Udelukkelse af 
denne kategori fra forordningen ville uden videre medføre, at i titusindvis af blandinger ikke 
ville blive toksicitetsmærket. Kategori 5 indgår i GHS, og det vil betyde, at forbrugerne i EU 
ville få færre oplysninger end forbrugerne i andre lande, hvor GHS vil blive anvendt. 
Medtagelse af kategori 5 i EU-forordningen ville også fremme handelen med disse lande og 
betyde, at EU-lovgivningen ville omfatte alle de kriterier for akut toksicitet, som FN har 
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vedtaget.

Ændringsforslag 152
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 3.1.4.1 - tabel 3.1.3 - række 1 til 4 og 8

Kommissionens forslag

Tabel 3.1.3
Mærkningselementer for akut toksicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

GHS-
piktogrammer

Signalord Farlig Farlig Farlig Advarsel

Risikosætning
:
Oral

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H301:
Giftig ved 
indtagelse

H302:
Farlig ved 
indtagelse

Sikkerhedssæ
tning, 
reaktion (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330

Ændringsforslag

Tabel 3.1.3
Mærkningselementer for akut toksicitet

Klassificering Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5
(se 



PE402.685v01-00 82/90 AM\710142DA.doc

DA

bemærknin
g 2a)

GHS-
piktogrammer

Intet 
piktogram

Signalord Farlig Farlig Farlig Advarsel Advarsel

Risikosætning:
Oral

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H300:
Dødelig 

virkning ved 
indtagelse

H301:
Giftig ved 
indtagelse

H302:
Farlig ved 
indtagelse

H303:
Kan være 
farlig ved 
indtagelse

Sikkerhedssætnin
g, reaktion (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Bemærkning 2a:
Mærkningselementerne for kategori 5 i tabel 3.1.3 skal anvendes til stoffer og blandinger, 
der er tilgængelige for de almindelige forbrugere.
Med hensyn til stoffer og blandinger i kategori 5, som kun er beregnet til erhvervsmæssige 
brugere, skal leverandøren give oplysningerne om klassificering til downstream-brugere og 
distributører ved hjælp af sikkerhedsdatabladet.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede forordning vil kun opfylde sit harmoniseringsformål, hvis samtlige 
klassificeringskriterier og mærkningsregler i GHS overføres til EU's lovgivning. Akut 
toksicitet, kategori 5, indgår i GHS og bør derfor også indgå her. Sker dette ikke, ville det 
ikke kun lægge hindringer i vejen for handelen, men også sænke det i EU-lovgivningen i 
øjeblikket fastlagte beskyttelsesniveau, eftersom mange tusinde blandinger ville miste deres 
klassificering og mærkning, således at navnlig børn og andre sårbare grupper ikke ville 
kunne ydes tilstrækkelig beskyttelse.
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Ændringsforslag 153
Anne Ferreira

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1a (nyt)

5.1a PBT eller vPvB1

5.1a.1. Klassificeringskriterier for stoffer

5.1a.1.1. Et stof klassificeres som PBT eller vPvB, hvis:

i) det af en fabrikant eller importør identificeres som PBT eller 
vPvB i henhold til artikel 14 og bilag I i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur1, eller
ii) det identificeres (eller betragtes) som PBT eller vPvB og 
optages på referencelisten i artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1907/2006, eller
iii) det identificeres (eller betragtes) som PBT eller vPvB og 
optages i bilag XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006. 

5.1a.2. Klassificeringskriterier for blandinger

5.1a.2.1. Blandinger klassificeres som PBT eller vPvB på grundlag 
af de individuelle koncentrationer af PBT- eller vPvB-stoffer i dem i 
overensstemmelse med tabel 5.3.

Tabel 5,3
Generiske koncentrationsgrænser for stoffer (i en blanding),

der er klassificeret som PBT eller vPvB

Klassificering af stoffet Klassificering af blandingen

PBT eller vPvB [C > 0,1%]

                                               
1 Det foreslås, at mærkningskriterierne og -elementerne i enkeltheder (valg af piktogram, faresætninger og 
sikkerhedssætninger) udarbejdes ved en tilpasning til det tekniske fremskridt efter komitologiproceduren i 
artikel 53 i forslaget til forordning. Det ville dog eksempelvis være hensigtsmæssigt at vælge piktogrammet i 
SGH vedrørende farerne for miljøet.
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5.1a.3. Risikooplysninger

5.1a.3.1. Mærkningselementer for stoffer eller blandinger, der 
opfylder klassificeringskriterierne i denne fareklasse, skal anvendes 
i overensstemmelse med tabel 5.4.

Tabel 5,4
Mærkningselementer for PBT eller vPvB

Symbol/piktogram

Signalord Farligt
Risikosætning EUH0XX: [kan forårsage 

langvarige skader for 
mennesker og miljø]

Sikkerhedssætninger [Endnu ikke fastlagt]

EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen i den nye EU-kemikaliepolitik er det vigtigt, at der i alle disse 
regelsæt i samme omfang tages hensyn til de meget problematiske stoffer.
I dette øjemed åbner indførelse af mærkningskrav også mulighed for: 
i) at gøre EU's strategi for begrænsning af risiciene mere effektiv over for PBT/vPvB 
ii) at sikre et ensartet og passende informationsniveau med hensyn til farerne ved disse meget 
problematiske stoffer og
iii) at styrke troværdigheden af klassificerings- og mærkningssystemet for kemiske produkter.
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Ændringsforslag 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1a. Stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier for stoffer
5.1a.1.1. Et stof klassificeres som PBT 
eller vPvB, hvis det:

i) af en fabrikant eller importør 
identificeres som PBT eller vPvB i 
henhold til artikel 14 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006, eller
ii) optages som PBT eller vPvB på den i 
artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1907/2006 nævnte liste, eller
iii) optages som PBT eller vPvB i bilag 
XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier for 
blandinger
5.1a.2.1. Blandinger klassificeres som
PBT eller vPvB på grundlag af de 
individuelle koncentrationer af det eller 
de stoffer i dem, der også er klassificeret 
som PBT eller vPvB, i overensstemmelse 
med tabel 5.2a.

5.1a.3. Risikooplysninger
5.1a.3.1. Mærkningselementer for stoffer 
eller blandinger, der opfylder 
klassificeringskriterierne i denne 
fareklasse, skal anvendes i 
overensstemmelse med tabel 5.2b.

Or. en
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Begrundelse

I REACH-forordningen betragtes PBT og vPvB som stoffer med meget problematiske 
egenskaber,  hvorfor de også prioriteres i forbindelse med REACH-godkendelsesordningen. 
Denne forordning må derfor fastsætte klare mærkningskrav for PBT og vPvB. Dette ville sikre 
en ensartet og passende mærkning af disse stoffer, hvilket igen er en forudsætning for, at der 
kan træffes hensigtsmæssige foranstaltninger mod disse kemikalier inden for REACH-
forordningens rammer.

Ændringsforslag 155
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1a. Stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier for stoffer
5.1a.1.1. Et stof klassificeres som PBT 
eller vPvB, hvis det:

i) af en fabrikant eller importør 
identificeres som PBT eller vPvB i 
henhold til artikel 14 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006, eller
ii) optages som PBT eller vPvB på den i 
artikel 59, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1907/2006 nævnte liste, eller
iii) optages som PBT eller vPvB i bilag 
XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier for 
blandinger
5.1a.2.1. Blandinger klassificeres som 
PBT eller vPvB på grundlag af de 
individuelle koncentrationer af det eller 
de stoffer i dem, der også er klassificeret 
som PBT eller vPvB, i overensstemmelse 
med tabel 5.2a.

5.1a.3. Risikooplysninger
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5.1a.3.1. Mærkningselementer for stoffer 
eller blandinger, der opfylder 
klassificeringskriterierne i denne 
fareklasse, skal anvendes i 
overensstemmelse med tabel 5.2b.

Or. en

Begrundelse

I REACH-forordningen betragtes PBT og vPvB som stoffer med meget problematiske 
egenskaber,  hvorfor de også prioriteres i forbindelse med REACH-godkendelsesordningen.  
Denne forordning må derfor fastsætte klare mærkningskrav for PBT og vPvB. Dette ville sikre 
en ensartet og passende mærkning af disse stoffer, hvilket igen er en forudsætning for, at der 
kan træffes hensigtsmæssige foranstaltninger mod disse kemikalier inden for REACH-
forordningens rammer.

Ændringsforslag 156
Jens Holm

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1a. Stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller 
meget persistente og meget 
bioakkumulerende (vPvB)
5.1a.1. Klassificeringskriterier for stoffer
5.1a.1.1. Et stof klassificeres som PBT 
eller vPvB, hvis det:
i) af en fabrikant eller importør 
identificeres som PBT eller vPvB i 
henhold til artikel 14 og bilag I i 
forordning (EF) nr. 1907/2006, eller
ii) betragtes som PBT eller vPvB og 
optages på den i artikel 59, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 nævnte 
liste, eller
iii) betragtes som PBT eller vPvB og 
optages i bilag XIV til forordning (EF) nr. 
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1907/2006.
Senest …* ændrer Kommissionen om 
nødvendigt og efter proceduren i artikel 
53 henvisningerne i dette punkt til 
forordning (EF) nr. 1907/2006.
5.1a.2. Klassificeringskriterier for 
blandinger
5.1a.2.1. Blandinger klassificeres som 
PBT eller vPvB på grundlag af de 
individuelle koncentrationer af det eller 
de stoffer i dem, der også er klassificeret 
som PBT eller vPvB, i overensstemmelse 
med tabel 5.2a.
Senest …* ændrer Kommissionen efter 
proceduren i artikel 53 dette bilag således, 
at det kommer til at omfatte en ny tabel 
indeholdende de generiske 
koncentrationsgrænser for stoffer (i en 
blanding), der er klassificeret som PBT 
eller vPvB.  
5.1a.3. Risikooplysninger

5.1a.3.1. Mærkningselementer for stoffer 
eller blandinger, der opfylder 
klassificeringskriterierne i denne 
fareklasse, skal anvendes i 
overensstemmelse med tabel 5.2b.
Senest …* ændrer Kommissionen efter 
proceduren i artikel 53 dette bilag således, 
at det kommer til at omfatte en ny tabel 
indeholdende mærkningselementerne for 
PBT- og vPvB-stoffer.  Disse skal bestå af 
et passende piktogram, signalordet 
"farlig", en passende risikosætning og en 
eller flere passende sikkerhedssætninger.
______

* Seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

For at opnå et højt niveau for beskyttelse af sundhed og miljøet er det vigtigt at identificere og 
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mærke stoffer og blandinger, der anses for at have de alvorligste virkninger. PBT og vPvB, 
der betragtes som stoffer med meget problematiske egenskaber, behandles ikke som sådanne 
af klassificerings- og mærkningssystemet. Disse stoffer vil måske ikke i modsætning til CMR-
stoffer blive tildelt mærkningselementer, der svarer til den risiko, de menes at være forbundet 
med.  Denne mangel på konsekvens skaber manglende tillid til EU's nye kemikaliepolitik og til 
klassificerings- og mærkningssystemet.

Ændringsforslag 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a - tabel 5.2 a (ny)

TABEL 5.2 a
Generiske koncentrationsgrænser for stoffer (i en blanding),

der er klassificeret som PBT eller vPvB

Klassificering af stoffet Klassificering af blandingen

PBT eller vPvB C > 0,1%

Or. en

Ændringsforslag 158
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a - tabel 5.2 a (ny)

TABEL 5.2 a
Generiske koncentrationsgrænser for stoffer (i en blanding), der er klassificeret som PBT 

eller vPvB

Klassificering af stoffet Klassificering af blandingen

PBT eller vPvB C > 0,1%

Or. en

Ændringsforslag 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a - tabel 5.2 b (ny)

TABEL 5.2 b
Mærkningselementer for PBT og vPvB
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Symbol/piktogram
*

Signalord Farlig
Risikosætning EUH0XX: Kan forårsage langvarige 

skader for mennesker og miljøet
Sikkerhedssætning
er *

* Senest … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] indsættes 
symbolet/piktogrammet for PBT/vPvB og sikkerhedssætningerne efter den i 
artikel 54, stk. 3, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 160
Carl Schlyter

Forslag til forordning - ændringsretsakt
Bilag I - punkt 5.1 a - tabel 5.2 b (ny)

TABEL 5.2 b
Mærkningselementer for PBT og vPvB

Symbol/piktogram
*

Signalord Farlig
Risikosætning EUH0XX: Kan forårsage langvarige 

skader for mennesker og miljøet
Sikkerhedssætning
er *

* Senest … [seks måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse] indsættes 
symbolet/piktogrammet for PBT/vPvB og sikkerhedssætningerne efter den i 
artikel 54, stk. 3, nævnte forskriftsprocedure med kontrol.

Or. en
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