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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning 
og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af direktiv 67/548/EØF og 
forordning (EF) nr. 1907/2006
(KOM(2007)0355 – C6–0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0355),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0197/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 8

(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 

(8) Det er derfor af afgørende betydning at 
harmonisere bestemmelserne og 
kriterierne 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 
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systemet med harmonisering af 
klassificering og mærkning i EF-
fareklasser, der endnu ikke indgår i GHS, 
samt gennem de nuværende regler for 
mærkning og emballering.

beskyttelsesniveau, der er skabt gennem 
systemet med harmonisering af 
klassificering og mærkning i EF-
fareklasser, der endnu ikke indgår i GHS, 
samt gennem de nuværende regler for 
mærkning og emballering.

Begrundelse

Den foreslåede ændring skal sikre overensstemmelse med forordningens målsætninger.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 13

(13) De udtryk, der anvendes i denne 
forordning, bør stemme overens med de 
udtryk, der er angivet 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), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets 
direktiv 76/769/EØF og Kommissionens 
direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 
93/105/EF og 2000/21/EF samt med de 
definitioner, der er fastlagt på FN-plan i 
GHS for at sikre størst mulig 
overensstemmelse i anvendelsen af 
kemikalielovgivning inden for 
Fællesskabet med henblik på den globale 
handel. Af samme grund bør de 
fareklasser, der er fastlagt i GHS, anføres i 
nærværende forordning.

(13) De udtryk og definitioner, der 
anvendes i denne forordning, bør stemme 
overens med de udtryk, der er angivet 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), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets 
direktiv 76/769/EØF og Kommissionens 
direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 
93/105/EF og 2000/21/EF samt med de 
definitioner, der er fastlagt på FN-plan i 
GHS for at sikre størst mulig 
overensstemmelse i anvendelsen af 
kemikalielovgivning inden for 
Fællesskabet med henblik på den globale 
handel. Af samme grund bør de 
fareklasser, der er fastlagt i GHS, anføres i 
nærværende forordning.

Begrundelse

For ikke at skabe forvirring er det nødvendigt at sørge for, at definitioner og udtryk stemmer 
overens med den relevante europæiske lovgivning.  
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Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 25

(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) Nye oplysninger og forsøg til 
bestemmelse af fysiske farer vil normalt 
altid være nødvendige, undtagen hvis der
allerede foreligger tilstrækkelige og 
pålidelige data, eller hvis der er fastsat en 
undtagelse i del 2.

Begrundelse

Det er vigtigt at betone pålideligheden og arten af de anvendte data og, at forsøg til 
bestemmelse af fysisk-kemiske risici ikke må udføres på dyr.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 26 

(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 
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.

(26) Der må kun gennemføres tests på 
mennesker og ikke-menneskelige primater 
med henblik på at foretage klassificering, 
såfremt der ikke forligger andre mulige 
alternativer. De bør ikke gennemføres 
med det formål at afkræfte andre data.
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 
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.

Begrundelse

Det kan af folkesundhedshensyn være nødvendigt at gennemføre tests på mennesker og ikke-
menneskelige primater. Sådanne tests bør imidlertid begrænses til de tilfælde, hvor der ikke 
foreligger andre mulige alternativer. 
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 31

(31) Af praktiske grunde og af hensyn til 
proportionaliteten bør der defineres 
afskæringsværdier for både urenheder, 
tilsætningsstoffer og individuelle 
bestanddele og for stoffer i blandinger, der 
nærmere angiver, hvornår der bør tages 
hensyn til oplysninger om disse ved 
fastsættelse af et stofs eller en blandings 
fareklassificering.

Af praktiske grunde og af hensyn til 
proportionaliteten bør der defineres 
afskæringsværdier for både identificerede 
urenheder, tilsætningsstoffer og 
individuelle bestanddele og for stoffer i 
blandinger, der nærmere angiver, hvornår 
der bør tages hensyn til oplysninger om 
disse ved fastsættelse af et stofs eller en 
blandings fareklassificering.

Begrundelse

Det nuværende bilag VI til direktivet om farlige substanser (afsnit 1.7.2.1)stiller krav om 
klassificering af substanser, hvor der er identificeret urenheder, tilsætningsstoffer og 
individuelle bestanddele svarende til eller over nærmere fastsatte grænseværdier i henhold til 
de krav, som stilles i direktivet om farlige præparater.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 35

(35) De to komponenter, der anvendes til at 
kommunikere stoffers og blandingers farer, 
er de etiketter og sikkerhedsdatablade, der 
er truffet bestemmelse om i forordning 
(EF) nr. 1907/2006.  Etiketten er det eneste 
værktøj til kommunikation med 
forbrugerne, men den kan også tjene til at 
gøre arbejdstagere opmærksomme på, at 
der findes mere omfattende oplysninger om 
et stof eller en blanding i 
sikkerhedsdatabladene. Eftersom 
bestemmelserne om sikkerhedsdatablade 
findes i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
hvor sikkerhedsdatabladet er det primære 
kommunikationsværktøj inden for stoffets 
forsyningskæde, vil det være 
hensigtsmæssigt ikke at gentage disse 
bestemmelser i nærværende forordning.

To vigtige komponenter, der anvendes til at 
kommunikere stoffers og blandingers farer, 
er de etiketter og sikkerhedsdatablade, der 
er truffet bestemmelse om i forordning 
(EF) nr. 1907/2006. Af disse er etiketten 
det eneste lettilgængelige værktøj til 
kommunikation med forbrugerne, og den 
bør derfor være tilstrækkeligt detaljeret og 
relevant for produktets anvendelse. Det er 
således vigtigt, at Agenturet som fastsat i 
forordning (EF) nr. 1907/2006, i samråd 
med de kompetente myndigheder og 
interessenter og eventuelt på basis af 
relevant bedste praksis, udarbejder 
retningslinjer for formidlingen af 
information til offentligheden om risici og 
sikker anvendelse af kemiske stoffer og 
blandinger. Etiketten kan også tjene til at 
gøre arbejdstagere opmærksomme på, at 
der findes mere omfattende oplysninger om 
et stof eller en blanding i 
sikkerhedsdatabladene. Eftersom 
bestemmelserne om sikkerhedsdatablade 
findes i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
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hvor sikkerhedsdatabladet er det primære 
kommunikationsværktøj inden for stoffets 
forsyningskæde, vil det være 
hensigtsmæssigt ikke at gentage disse 
bestemmelser i nærværende forordning.

Begrundelse

Et passende og konsekvent kommunikationssystem vil sikre, at forbrugerne får den 
nødvendige information og rådgivning, således at de kan håndtere risiciene på en sikker og 
effektiv måde, når de anvender et stof, præparat eller produkt, der indeholder kemikalier.  
Dette ligger også på linje med det globale harmoniserede system for klassificering og 
mærkning af stoffer og blandinger (GHS) (punkt 1.4.3.4), ifølge hvilket mærkningen for 
forbrugerne skal være tilstrækkeligt detaljeret og relevant for produktets anvendelse.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 35A (ny)

(35a) For at opnå en fuldstændig og 
korrekt kommunikation til forbrugerne 
om risici og sikker anvendelse af kemiske 
stoffer og blandinger er det nødvendigt at 
fremme anvendelsen og udbredelsen af 
internetsider og grønne numre, især med 
henblik på oplysninger om særlige 
emballageformer.

Begrundelse

Hvis et stort antal oplysninger anføres på små eller på anden måde uegnede 
emballageformer, er der ingen garanti for, at forbrugerne modtager oplysningerne.  En 
tydelig henvisning – selv på små overflader - til en internetside eller et grønt nummer, som 
kan give alle nyttige og relevante oplysninger, kan være et nyttigt alternativt redskab til 
oplysning af forbrugerne.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 41

(41) Mærkningsbestemmelserne i denne 
forordning bør på ingen måde berøre 
anvendelsen af Rådets direktiv 
91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF 
om markedsføring af biocidholdige 

(41) Mærkningsbestemmelserne i denne 
forordning bør på ingen måde berøre 
anvendelsen af Rådets direktiv 
91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF 
om markedsføring af biocidholdige 
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produkter . produkter samt Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 
31. marts 2004 om vaske- og 
rengøringsmidler1.
___________________
1 EFT 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).

Begrundelse

Forordningen om vaske- og rengøringsmidler indeholder specifikke mærkningsbestemmelser 
for vaske- og rengøringsmidler, som skal overholdes.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 46 

(46) For at få det indre marked for stoffer 
og blandinger til at fungere, samtidig med 
at man sikrer et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet, bør der 
fastsættes regler for en fortegnelse over 
klassificeringer og mærkninger. Derfor bør 
klassificeringen og mærkningen af ethvert 
stof, der bringes i omsætning, meddeles 
agenturet med henblik på at blive optaget i 
fortegnelsen.

(46) For at få det indre marked for stoffer 
og blandinger til at fungere, samtidig med 
at man sikrer et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed og miljøet, bør der 
fastsættes regler for en fortegnelse over 
klassificeringer og mærkninger. 
Klassificeringen og mærkningen af ethvert 
stof, der bringes i omsætning, for stoffer, 
der er omfattet af krav om registrering i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/ 
2006, i mængder på over 1 ton pr. år, bør 
meddeles agenturet med henblik på at blive 
optaget i fortegnelsen.

Begrundelse

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1907/2996 indeholder et krav om registrering for stoffer, som 
forekommer i en mængde på mere end 1 ton. 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.   

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 55 

(55) For at sikre åbenhed, upartiskhed og 
overensstemmelse i medlemsstaternes 

(55) For at sikre åbenhed, upartiskhed og 
overensstemmelse i medlemsstaternes 
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håndhævelsesaktiviteter er det nødvendigt, 
at medlemsstaterne etablerer passende 
rammer med det formål at pålægge 
effektive sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse, der står i forhold til 
overtrædelsen og virker afskrækkende, 
fordi manglende overholdelse af 
forordningens bestemmelser kan være til 
skade for menneskers sundhed og miljøet.

håndhævelsesaktiviteter er det nødvendigt, 
at medlemsstaterne etablerer passende 
rammer med det formål at pålægge 
effektive sanktioner i tilfælde af 
overtrædelse, der står i forhold til 
overtrædelsen og virker afskrækkende, 
fordi manglende overholdelse af 
forordningens bestemmelser kan være til 
skade for menneskers sundhed og miljøet.
Medlemsstaterne bør desuden indføre et 
effektivt overvågnings- og kontrolsystem. 

Begrundelse

For at sikre, at det system, der indføres med denne forordning, kan komme til fungere 
effektivt, er det nødvendigt også at indføre et effektivt overvågnings- og kontrolsystem.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 64

(64) Navnlig bør Kommissionen have de 
nødvendige beføjelser til at foretage 
tilpasning af denne forordning til den 
tekniske udvikling, herunder 
gennemførelse af ændringer af GHS, som 
er foretaget på FN-plan. Ved 
gennemførelsen af sådanne tilpasninger til 
den tekniske udvikling bør der tages 
hensyn til den halvårlige arbejdsrytme på 
FN-plan. Desuden bør Kommissionen
tildeles beføjelser til at træffe afgørelser 
om harmoniseret klassificering og 
mærkning af specifikke stoffer. Eftersom 
der er tale om generelle foranstaltninger, 
som er udformet til at ændre ikke-
væsentlige elementer i denne forordning, 
bør de vedtages i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. 
artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

Navnlig bør Kommissionen have de 
nødvendige beføjelser til at foretage 
tilpasning af denne forordning til den 
tekniske og videnskabelige udvikling, 
herunder gennemførelse af ændringer af 
GHS, som er foretaget på FN-plan. Ved 
gennemførelsen af sådanne tilpasninger til 
den tekniske og videnskabelige udvikling 
bør der tages hensyn til den halvårlige 
arbejdsrytme på FN-plan. Der bør i denne 
forordning også tages højde for udvikling 
og validering af nye testmetoder.  Desuden 
bør Kommissionen tildeles beføjelser til at 
træffe afgørelser om harmoniseret 
klassificering og mærkning af specifikke 
stoffer. Eftersom de pågældende 
foranstaltninger er af generel karakter og 
tager sigte på at ændre mindre væsentlige 
elementer i denne forordning, skal de 
tilpasses i overensstemmelse med 
forskriftsproceduren med den i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF foreskrevne 
kontrol.
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Begrundelse

Der sker hurtige videnskabelige og tekniske fremskridt på kemikalieområdet. Der er derfor 
behov for at kunne tilpasse forordningen til den videnskabelige udvikling, også hvad angår 
test-metoder.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 1, STK. 1, LITRA A

a) harmonisering af klassificering af stoffer 
og blandinger og af reglerne for mærkning 
og emballering af farlige stoffer og 
blandinger 

a) harmonisering af kriterierne for 
klassificering af stoffer og blandinger og af 
reglerne for mærkning og emballering af 
farlige stoffer og blandinger

Begrundelse

Den foreslåede ændring skal sikre overensstemmelse med forordningens målsætninger.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 1, STK. 2, LITRA D

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 eller til 
procesorienteret forskning og udvikling, 
som ikke bringes i omsætning, eller som 
markedsføres i en årlig mængde under 1 
ton pr. leverandør.

Begrundelse

Videnskabelig forskning og udvikling gør det muligt at finde frem til sikrere og mindre 
forurenende alternative løsninger.  Det er derfor nødvendigt at fastsætte, således som det 
allerede er sikret i REACH, at i bestemte mængder er stoffer og blandinger, der anvendes til 
forsknings- og udviklingsformål, udelukket fra anvendelsen af denne forordning. 

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 2, NR. 4 A (nyt)

"Præparat": blandinger eller 
opløsninger, der er sammensat af to eller 
flere stoffer. Udtrykkene "blandinger" og 
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"præparater" er ensbetydende. 

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld indføres der en definition af blanding, som bygger på 
definitionen af kemisk produkt i REACH.  Udtrykket ”blanding” er synonymt med ”kemisk 
produkt”.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 3, STK. 2, INDLEDNING 

2. Et stof eller en blanding, der opfylder 
kriterierne for en af følgende fareklasser 
eller farekategorier som anført i bilag I, er 
farlig:

2. Et stof eller en blanding, der opfylder 
kriterierne for en af følgende fareklasser 
eller farekategorier som anført i bilag I, er 
farlig i medfør af forordning (EF) nr. 
1907/2006 og med henblik på 
følgelovgivning:

Begrundelse

Den foreslåede ændring har til formål at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med 
REACH-forordningen ((EF) nr. 1907/2006) for at undgå forvirring om betydningen af risiko 
og fare.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 3, STK. 3

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 inddrage 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.

Begrundelse

I betragtning af bestemmelsens internationale karakter har Kommissionens arbejde i dette 
tilfælde form af en integreringsproces.
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Ændringsforslag 17
ARTIKEL 5, STK. 1, LITRA B

b) epidemiologiske data og erfaringer med 
virkninger på mennesker

(b) pålidelige epidemiologiske data og 
videnskabeligt validerede erfaringer med 
stoffers virkninger på mennesker (f.eks. 
erhvervsmæssige data, data fra 
ulykkesdatabaser og fra fremtidsstudier);

Begrundelse

Det er vigtigt at lægge vægt på videnskabelig pålidelighed og på, hvilken type data der 
anvendes, samt på adgang til oplysninger fra internationalt anerkendte programmer eller 
aftaler. 

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 5, STK. 2, LITRA C A (nyt)

(ca) enhver anden information 
fremkommet som resultat af 
internationale kemikalieprogrammer.

Begrundelse

Det er vigtigt at lægge vægt på videnskabelig pålidelighed og på, hvilken type data der 
anvendes, samt på adgang til oplysninger fra internationalt anerkendte programmer eller 
aftaler. 

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 6, STK. 1

1. Leverandøren af en blanding skal 
identificere relevant foreliggende 
information med henblik på at bestemme, 
om blandingen medfører en fysisk fare, en 
sundhedsfare eller en miljøfare som anført 
i bilag I, og herunder navnlig:

1. Leverandøren af en blanding skal 
identificere relevant foreliggende 
information med henblik på at bestemme, 
om blandingen medfører en fysisk fare, en 
sundhedsfare eller en miljøfare som anført 
i bilag I, og herunder navnlig:

a) data genereret efter en af metoderne 
omhandlet i artikel 8, stk. 3, for blandingen 
selv eller de stoffer, som den indeholder

a) data genereret efter en af metoderne 
omhandlet i artikel 8, stk. 3, for blandingen 
selv eller de stoffer, som den indeholder

b) epidemiologiske data og erfaringer med 
virkninger på mennesker for blandingen 
selv eller de stoffer, som den indeholder

(b) pålidelige epidemiologiske data og 
videnskabeligt validerede erfaringer med 
stoffers virkninger på mennesker (f.eks. 
erhvervsmæssige data, data fra 
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ulykkesdatabaser og fra fremtidsstudier);
c) eventuel anden information genereret i 
overensstemmelse med punkt 1 i bilag XI 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 for 
blandingen selv eller de stoffer, som den 
indeholder.

c) eventuel anden information genereret i 
overensstemmelse med punkt 1 i bilag XI 
til forordning (EF) nr. 1907/2006 for 
blandingen selv eller de stoffer, som den 
indeholder.

(ca) enhver anden information 
fremkommet som resultat af 
internationale kemikalieprogrammer for 
blandingen selv eller de stoffer, som den 
indeholder;
(cb) information om sammensætningen 
og klassificeringen af eksisterende 
blandinger inden for en gruppe af 
tilsvarende blandinger.

Informationerne skal vedrøre den form 
eller fysiske tilstand, som blandingen 
bruges i, eller med rimelighed kan 
forventes at bruges i, efter den er blevet 
bragt i omsætning.

Informationerne skal i relevante tilfælde 
vedrøre den form eller fysiske tilstand, som 
blandingen bruges i, eller med rimelighed 
kan forventes at bruges i, efter den er 
blevet bragt i omsætning.

Begrundelse

Det er vigtigt at lægge vægt på videnskabelig pålidelighed og på, hvilken type data der 
anvendes, samt på adgang til oplysninger fra internationalt anerkendte programmer eller 
aftaler. 

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 6, STK. 2

2. Med forbehold af bestemmelserne i 
stk. 3 og 4 gælder det, at hvis den 
information, der er omhandlet i stk. 1, 
litra a), foreligger for blandingen selv, og 
leverandøren har kontrolleret at den er 
tilstrækkelig og pålidelig, skal han bruge 
denne information til evaluering i 
overensstemmelse med kapitel 2.

2. Med forbehold af bestemmelserne i 
stk. 3 og 4 gælder det, at hvis den 
information, der er omhandlet i stk. 1, 
(tekst udgår) foreligger for blandingen 
selv, og leverandøren har kontrolleret at 
den er tilstrækkelig og pålidelig, skal han 
bruge denne information til evaluering i 
overensstemmelse med kapitel 2.

Begrundelse

Der bør henvises til det pågældende stykke i sin helhed og dermed til alle tilgængelige 
relevante oplysninger.
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Ændringsforslag 21
ARTIKEL 7, STK. 1

1. Hvis der gennemføres nye forsøg for at 
opfylde bestemmelserne i denne 
forordning, må dyreforsøg, som sådanne 
defineres i direktiv 86/609/EØF, kun 
udføres, hvis der ikke foreligger andre 
mulige alternativer.

1. Hvis der gennemføres nye forsøg for at 
opfylde bestemmelserne i denne 
forordning, må dyreforsøg, som sådanne 
defineres i direktiv 86/609/EØF, kun 
udføres, hvis der ikke foreligger andre 
mulige alternativer, der kan give samme 
niveau for pålidelighed og datakvalitet.
Testmetoderne skal regelmæssigt tages op 
til vurdering og forbedres med det formål 
at begrænse forsøg med hvirveldyr og 
antallet af anvendte dyr. 

Begrundelse

Forpligtelsen til at begrænse dyreforsøgene bør her gentages.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 7, STK. 2

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

2. Der må kun udføres forsøg på 
mennesker og ikke-menneskelige primater 
for at opfylde bestemmelserne i denne 
forordning, hvis der ikke foreligger andre 
mulige alternativer. De bør ikke 
gennemføres med det formål at afkræfte 
andre data.

Begrundelse

Forsøg på mennesker og ikke-menneskelige primater bør begrænses til de tilfælde, hvor den 
til beskyttelse af folkesundheden fornødne information ikke kan indhentes på nogen anden 
pålidelig måde.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 8, STK. 3, LITRA C

c) med hensyn til sundhedsfarer og 
miljøfarer, som anført i del 3 og 4 i bilag I, 
internationalt anerkendte videnskabelige 
principper eller metoder valideret efter 
internationale procedurer.

c) med hensyn til sundhedsfarer og 
miljøfarer, som anført i del 3 og 4 i bilag I, 
under overholdelse af sunde
videnskabelige principper, helst 
internationalt anerkendte, eller metoder 



PE398.679v01-00 16/28 PR\700983DA.doc

DA

valideret efter internationale procedurer.

Begrundelse

I forbindelse med bestemmelse af farer for sundhed og miljøet er det afgørende, at der 
henvises til veletablerede videnskabelige principper, der er anerkendt på internationalt plan.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 11, STK. 1

1. Når et stof indeholder et andet stof, der 
selv er klassificeret som farligt, i form af 
en urenhed, et tilsætningsstof eller en 
enkeltbestanddel, skal der tages hensyn til 
denne information ved klassificeringen, 
hvis urenhedens, tilsætningsstoffets eller 
enkeltbestanddelens koncentration er lig 
med eller større end den i stk. 3 
omhandlede afskæringsværdi.

1. Når et stof indeholder et andet stof, der 
selv er klassificeret som farligt, i form af 
en identificeret urenhed, et tilsætningsstof 
eller en enkeltbestanddel, skal der tages 
hensyn til denne information ved 
klassificeringen, hvis urenhedens, 
tilsætningsstoffets eller 
enkeltbestanddelens koncentration er lig 
med eller større end den i stk. 3 
omhandlede afskæringsværdi.

Begrundelse

Det nuværende bilag VI til direktivet om farlige substanser (afsnit 1.7.2.1) stiller krav om 
klassificering af substanser, hvor der er identificeret urenheder, tilsætningsstoffer og 
individuelle bestanddele svarende til eller over nærmere fastsatte grænseværdier i henhold til 
de krav, som stilles i direktivet om farlige præparater. Dette har vist sig hensigtsmæssigt for 
klassificeringen af mange komplekse stoffer med varierende indhold af urenheder eller 
bestanddele, hvor det ikke er muligt at identificere dem alle.

Den i forslaget brugte formulering ville automatisk føre til den laveste afskæringsværdi 
uafhængigt af begrundelsen.   

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 11, STK. 2

2. Når en blanding indeholder et stof, der 
er klassificeret som farligt, enten som en 
komponent eller i form af en urenhed eller 
et tilsætningsstof, skal der tages hensyn til 
denne information ved klassificeringen, 
hvis det pågældende stofs koncentration er 
lig med eller større end den i stk. 3 
omhandlede afskæringsværdi.

2. Når en blanding indeholder et stof, der 
er klassificeret som farligt, enten som en 
komponent eller i form af en identificeret 
urenhed eller et tilsætningsstof, skal der 
tages hensyn til denne information ved 
klassificeringen, hvis det pågældende stofs 
koncentration er lig med eller større end 
den i stk. 3 omhandlede afskæringsværdi.
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Begrundelse

Det nuværende bilag VI til direktivet om farlige substanser (afsnit 1.7.2.1)stiller krav om 
klassificering af substanser, hvor der er identificeret urenheder, tilsætningsstoffer og 
individuelle bestanddele svarende til eller over nærmere fastsatte grænseværdier i henhold til 
de krav, som stilles i direktivet om farlige præparater. Dette har vist sig hensigtsmæssigt for 
klassificeringen af mange komplekse stoffer med varierende indhold af urenheder eller 
bestanddele, hvor det ikke er muligt at identificere dem alle.

Den i forslaget brugte formulering ville automatisk føre til den laveste afskæringsværdi 
uafhængigt af begrundelsen.  

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 26, STK. 2, AFSNIT 2

Gebyrernes størrelse fastsættes af 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 54, stk. 2.

Gebyrernes størrelse fastsættes af 
Kommissionen efter proceduren i 
artikel 54, stk. 2. For små- og mellemstore 
virksomheder fastsættes et reduceret 
gebyr.

Begrundelse

REACH- og GHS-bestemmelserne medfører betydelige omkostninger for SMV, og der foreslås 
derfor et nedsat gebyr for disse virksomheder.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 26, STK. 4 A (nyt)

4a. Leverandøren meddeler uden ophør 
agenturet, hvis klassificeringen af et stof 
eller en blanding tilpasses i henhold til 
artikel 15. Ændres klassificeringen til en 
fareklasse, der er omhandlet i punkt 3.5, 
3.6 eller 3.7 i bilag I, tager agenturet 
beslutningen om fortrolighed op til 
fornyet behandling.

Begrundelse

Der er behov for at forudse muligheden af, at der sker en ændring i klassificeringen af et stof 
eller en blanding, hvis kemiske identitet i et vist omfang er fortrolig.  Ændres klassificeringen 
til en CMR-indplacering, må agenturet tage sin beslutning om fortrolighed op til fornyet 
overvejelse.
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Ændringsforslag 28
ARTIKEL 31, STK. 2, INDLEDNING

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 eller en 
medlemsstat, hvor det er opportunt, 
anmoder herom, udarbejder agenturet 
udkast til undtagelser fra 
mærkningsforpligtelserne i henhold til 
artikel 17 og 34 og fremsender disse til 
Kommissionen:

Begrundelse

For at fremme gennemførelsen af bestemmelserne for SMV bør der også gives 
medlemsstaterne, når det er opportunt, mulighed for at anmode agenturet om at udarbejde 
udkast til undtagelser, som agenturet under alle omstændigheder skal fremsende til 
Kommissionen. 

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 31, STK. 2 A (nyt)

2a. Med forbehold af stk. 1 og 2 kan 
risiko- og sikkerhedssætninger 
vedrørende stoffer eller blandinger, der er 
indeholdt i små eller på anden måde 
uegnede emballager, angives ved hjælp af 
en henvisning til en internetside eller et 
grønt nummer. For stoffer eller 
blandinger, der er klassificeret som 
farlige, skal det relevante farepiktogram 
under alle omstændigheder anføres på 
mærkningen.

Begrundelse

Hvis et stort antal oplysninger anføres på små eller på anden måde uegnede 
emballageformer, er der ingen garanti for, at forbrugerne modtager oplysningerne.  En 
tydelig henvisning – selv på små overflader - til en internetside eller et grønt nummer, som 
kan give alle nyttige og relevante oplysninger, kan være et nyttigt alternativt redskab til 
oplysning af forbrugerne, hvis det samtidig og under alle omstændigheder sikres, at der for 
farlige stoffer som en sidste garanti anføres det relevante farepiktogram.
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Ændringsforslag 30
ARTIKEL 31, NR. 2 B (nyt)

2b. Der kræves ingen mærkning for 
enkeltpakker (eller portionspakker eller 
pakker til enhedsdoser), som ligger i en 
emballage og er mærket i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og som kun fjernes for at blive brugt i 
overensstemmelse med brugsanvisningen 
eller anvendelsesforskrifterne, og som 
straks tømmes.

Begrundelse

Disse to farekategorier er ikke knyttet til et farepiktogram. Fjernes risikosætningen fra 
pakken, vil brugerne ikke være opmærksomme på denne særlige fare.  Den foreslåede 
ændring reflekterer den nuværende praksis i direktivet om farlige præparater for blandinger
klassificeret som R10 eller R52/53, dvs. klassificering uden tilknytning til et faresymbol.

Klarlægger situationen med hensyn til blandinger, der leveres i enhedsdoser, hvor produktet 
(f.eks. en tablet) skal a) anvendes en enkelt gang, b) produktet skal fjernes fra den ydre 
emballage direkte inden brug og c) alle anvisninger (og al yderligere mærkning) findes på 
den ydre emballage.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 33

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 hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at ajourføre etiketten, 
hvis der foretages ændringer af stoffets 
eller blandingens sammensætning eller 
mærkning, med det samme og inden for en 
periode på højst seks måneder efter 
ændringen af klassificeringen.

Leverandøren af en blanding som 
omhandlet i artikel 24 skal straks 
ajourføre etiketten, hvis der foretages 
ændringer af blandingens klassificering 
eller mærkning.
Denne artikel berører ikke anvendelsen af 
direktiv 91/414/EØF og 98/8/EF.

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

Enhver ændring i klassificeringen af stoffer og blandinger skal straks føre til en ajourføring 
af etiketten. Leverandøren skal handle så hurtigt som muligt, men skal 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 32
ARTIKEL 36, STK. 1, AFSNIT 1

1. Hvis der anvendes både en ydre og en 
indre emballage, og den ydre emballage 
ikke er påført et piktogram i henhold til 
reglerne for transport af farligt gods i 
forordning (EØF) nr. 3922/91, 
direktiv 94/55/EF, direktiv 96/49/EF eller 
direktiv 2002/59/EF, mærkes både den 
ydre og den indre emballage i henhold til 
nærværende forordning.

1. Hvis der anvendes både en ydre og en 
indre emballage, anses kravene til 
mærkning for at være opfyldt, såfremt den 
ydre emballage mærkes i henhold til 
reglerne for transport af farligt gods i 
forordning (EØF) nr. 3922/91, 
direktiv 94/55/EF, direktiv 96/49/EF eller 
direktiv 2002/59/EF, og den indre 
emballage eller emballager er mærket i 
henhold til nærværende forordning.

Begrundelse

Forslaget er i overensstemmelse med bestemmelsen i den nuværende udgave af direktivet om 
farlige præparater.

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 36, STK. 2 A (nyt)

2a. Hvis den nødvendige mærkning på 
den indre emballage er klart synlig, da 
den ydre emballage er gennemsigtig 
(f.eks. plastfolie), kræves ingen 
supplerende mærkning på den ydre 
emballage.

Begrundelse

En gennemsigtig ydre emballage gør det overflødigt at påføre yderligere mærkninger, som 
ville kunne skabe forvirring.
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Ændringsforslag 34
ARTIKEL 36 A (ny)

Artikel 36a
Agenturets retningslinjer

1. 2. Uanset mærkningsbestemmelserne i 
afsnit III mærker leverandøren af et stof 
eller en blanding, der er bestemt til privat 
brug, produktet i overensstemmelse med 
agenturets retningslinjer for formidlingen 
af oplysninger til forbrugerne om risici 
ved og sikker anvendelse af kemiske 
stoffer og blandinger, jf. forordning (EF) 
nr. 1907/2006.
2. 3. Agenturet udarbejder 
retningslinjerne i stk. 1 i samråd med de 
kompetente myndigheder og interessenter 
og eventuelt på basis af relevant bedste 
praksis. Retningslinjerne skal foreligge 
senest 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Korrekt kommunikation af oplysninger til forbrugerne er nødvendigt for at sikre et højere 
beskyttelses- og sikkerhedsniveau. Et tilpasset og sammenhængende kommunikationssystem 
vil give forbrugerne de oplysninger, der er nødvendige for at sætte dem i stand til at forvalte 
risikoen på en sikker og effektiv måde, når de anvender produkter, der indeholder kemikalier.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 37, STK. 2

2. Emballage i form af beholdere 
indeholdende et farligt stof eller en farlig 
blanding, der sælges til eller gøres 
tilgængelig for de almindelige forbrugere, 
må hverken have en form eller en grafisk 
udsmykning, der med sandsynlighed vil 
tiltrække eller vække børns aktive 
nysgerrighed eller vildlede forbrugerne, 
eller en fremtoning eller betegnelse, der 
anvendes til levnedsmidler eller dyrefoder 
eller lægemidler eller kosmetiske midler.

2. 2. Emballage i form af beholdere 
indeholdende et farligt stof eller en farlig 
blanding, der sælges til eller gøres 
tilgængelig for de almindelige forbrugere, 
må hverken have en form eller en grafisk 
udsmykning, der med sandsynlighed vil 
tiltrække eller vække børns aktive 
nysgerrighed eller vildlede forbrugerne, 
eller en fremtoning eller betegnelse, der 
anvendes til levnedsmidler eller dyrefoder 
eller lægemidler eller kosmetiske midler, 
og som kunne vildlede forbrugerne.

Hvis sådanne beholdere opfylder kravene i Hvis beholdere opfylder kravene i punkt 
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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.

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 
mærkningsbestemmelser finder 
anvendelse på blandingen i henhold til et 
særskilt EU-direktiv eller en særskilt EU-
forordning.

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 mærkningsbestemmelser finder 
anvendelse på blandingen i henhold til et 
særskilt EU-direktiv eller en særskilt EU-
forordning.

Begrundelse

For at sikre et passende beskyttelsesniveau bør de eventuelle specifikke bestemmelser, der 
måtte være fastsat for kategorier af stoffer eller særlige blandinger, fastholdes.

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 40, STK. 1, LITRA E

e) ethvert andet parameter, der gør det 
muligt at foretage en vurdering af 
sundhedsfaren eller miljøfaren for 
blandinger, der indeholder det pågældende 
farlige stof, eller, for stoffer, der indeholder 
sådanne farlige stoffer i form af urenheder, 
tilsætningsstoffer og bestanddele, hvis 
dette er relevant.

e) ethvert andet parameter, der gør det 
muligt at foretage en vurdering af 
sundhedsfaren eller miljøfaren for 
blandinger, der indeholder det pågældende 
farlige stof, eller, for stoffer, der indeholder 
sådanne farlige stoffer i form af 
identificerede urenheder, tilsætningsstoffer 
og bestanddele, hvis dette er relevant.

Begrundelse

Det nuværende bilag VI til direktivet om farlige substanser (afsnit 1.7.2.1)stiller krav om 
klassificering af substanser, hvor der er identificeret urenheder, tilsætningsstoffer og 
individuelle bestanddele svarende til eller over nærmere fastsatte grænseværdier i henhold til 
de krav, som stilles i direktivet om farlige præparater. Dette har vist sig hensigtsmæssigt for 
klassificeringen af mange komplekse stoffer med varierende indhold af urenheder eller 
bestanddele, hvor det ikke er muligt at identificere dem alle.

Den i forslaget brugte formulering ville automatisk føre til den laveste afskæringsværdi 
uafhængigt af begrundelsen.  
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Ændringsforslag 37
ARTIKEL 41, STK. 1, INDLEDNING

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 
den fortegnelse, der er omhandlet i 
artikel 43:

1. 1. Enhver fabrikant eller importør, eller 
gruppe af fabrikanter eller importører 
(herefter benævnt "anmelderne"), som i 
mængder på mindst en ton om året
bringer et stof i omsætning, som enten er 
underlagt 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:

Begrundelse

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 1907/2996 indeholder et krav om registrering for stoffer, som 
forekommer i en mængde på mere end 1 ton. 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.  

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 43, STK. 1, AFSNIT 3

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, undtagen i de 
tilfælde, hvor agenturet har godkendt en 
ansøgning indgivet af en leverandør i 
henhold til artikel 26. 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. 1907/2006. Det giver andre parter 
adgang til sådanne oplysninger med 
forbehold af bestemmelserne i artikel 118 i 
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nævnte forordning.

Begrundelse

Der bør tages højde for ansøgninger om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 45

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, herunder data 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.

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 anmodninger af lægelig 
karakter med henblik på såvel 
forebyggende som helbredende 
foranstaltninger, herunder navnlig i 
nødsituationer. Oplysningerne må ikke 
anvendes til noget andet 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.

3a. Hvert år fremsender medlemsstaterne 
data til den europæiske ulykkesdatabase, 
som er oprettet i henhold til EHLASS-
programmet (det europæiske 
overvågningssystem for ulykker i 
hjemmet), med angivelse af antallet af 
ulykker og de involverede blandinger, for 
hvilke de ansvarlige myndigheder havde 
modtaget medicinske forespørgsler 
angående behandling og helbredende 
foranstaltninger.
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Begrundelse

Der bør tages højde for ansøgninger om beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Samtidig bør det sikres, at der indsamles og udbredes data om uheld.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 46, STK. 1

1. Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger, herunder opretholdelse af 
et system med officiel kontrol, for at sikre, 
at stoffer og blandinger ikke bringes i 
omsætning, medmindre de er klassificeret, 
mærket og emballeret i overensstemmelse 
med nærværende forordning.

1. Medlemsstaterne træffer alle fornødne 
foranstaltninger, herunder opretholdelse af 
et system med officiel kontrol samt andre i 
henhold til omstændighederne relevante 
aktiviteter, for at sikre, at stoffer og 
blandinger ikke bringes i omsætning, 
medmindre de er klassificeret, mærket og 
emballeret i overensstemmelse med 
nærværende forordning.

Begrundelse

Fra REACH.

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 47

Medlemsstaterne fastlægger 
bestemmelserne vedrørende sanktioner, 
som skal anvendes, hvis denne forordning 
overtrædes, og de tager alle nødvendige 
skridt til at sikre, at disse bestemmelser 
gennemføres. Disse sanktioner skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående 
besked om enhver ændring af dem.

Medlemsstaterne fastlægger 
bestemmelserne vedrørende sanktioner, 
som skal anvendes, hvis denne forordning 
overtrædes, og de tager alle nødvendige 
skridt til at sikre, at disse bestemmelser 
gennemføres. Disse sanktioner skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning. Medlemsstaterne anmelder disse 
sanktionsbestemmelser til Kommissionen 
senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse og giver den omgående 
besked om enhver ændring af dem. 
Kommissionen analyserer de indgivne 
data om iværksatte sanktioner og 
offentliggør bedste praksis vurderet efter 
effektivitetsgrad. 

Begrundelse

Kommissionen bør analysere de foranstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter for at 
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sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning. Medlemsstaterne bør modtage 
information om de mest effektive sanktioner.

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 53

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 
(tekst udgår) bilag I-VII til den tekniske og 
videnskabelige udvikling i henhold til 
bestemmelserne fastsat i denne 
forordning. Kommissionen skal tage 
fornødent hensyn til den videre udvikling 
af GHS inden for rammerne af De 
Forenede Nationer, udviklingen inden for 
internationale kemikalieprogrammer og -
konventioner, data fra ulykkesdatabaser, 
såsom forgiftningsinformationsenheder 
og EHLASS (det europæiske 
overvågningssystem for ulykker i 
hjemmet), og ECVAM's (Det Europæiske 
Center til Godkendelse af Alternative 
Metoder) validering af alternative tests. 
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.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse forordningen til tekniske og videnskabelige fremskridt, men dette 
kan kun finde sted inden for den i henhold til den fælles beslutningsprocedure vedtagne 
lovgivningsmæssige ramme. Denne forordnings artikler bør kun ændres efter proceduren med 
fælles beslutningstagning. Ved yderligere tilpasninger skal der tages hensyn til udviklingen 
inden for GHS og andre internationale kemikalieprogrammer og - konventioner. 
Ulykkesdatabaser bidrager med information om de praktiske virkninger af denne lovgivning, 
som også bør tages i betragtning.
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BEGRUNDELSE

Spørgsmålet om kemiske stoffer og deres rolle i menneskers liv er blevet behandlet i 
internationalt regi siden 1980 – i første omgang i Den Internationale Arbejdsorganisation og 
siden hen i FN, som efter en række mellemstationer (Rio de Janeiro i 1992, Johannesburg i 
2002) i december 2002 vedtog GHS (revideret i 2005). 

Udviklingen på europæisk plan:

 I 2001 offentliggjorde Kommissionen en hvidbog med titlen ”Strategi for en ny 
kemikaliepolitik", hvori den bebudede, at den agtede at stille forslag om 
gennemførelse af GHS i fællesskabslovgivningen.

 Den 29. oktober 2003 bekendtgjorde Kommissionen i begrundelsen til ændringerne til 
direktiv 67/548/EØF, der vedtoges sammen med REACH, at den agtede at udarbejde 
et forslag om GHS.

 Fra den 21. august til den 21. oktober 2006 blev der afholdt høring af de berørte parter, 
hvilket resulterede i 370 bidrag. 

 Den 27. juni 2007 vedtog Kommissionen forslaget. 

 I juni 2007 trådte et af de centrale elementer i kemikaliepolitikken i kraft: REACH

GHS
GHS er et frivilligt internationalt harmoniseringsprogram, som EU har besluttet at deltage i 
for at skabe et fælles og sammenhængende retsgrundlag vedrørende farlige kemikalier, som 
skal indeholde følgende grundlæggende elementer: 
sikkerhed for transport af farligt gods,
forebyggelse af hensyn til forbrugernes, arbejdstagerne og miljøets sundhed og sikkerhed.

Forslaget til forordning sigter mod:

 harmonisering af klassificeringen af stoffer og blandinger og af reglerne for mærkning 
og emballering af farlige stoffer og blandinger, 

 indførelse af en forpligtelse for leverandørerne til at klassificere stoffer og blandinger,

 etablering af en liste over stoffer med de respektive klassificeringer og mærkninger, 
der er harmoniseret på fællesskabsplan (bilag VI, del 3),

 etablering af en fortegnelse over klassificeringer og mærkninger bestående af alle 
anmeldelser, indsendelser og harmoniserede klassificeringer. 
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I betragtning af omfanget af den internationale handel med kemikalier har man ment, at et 
harmoniseret system på internationalt plan for klassificering og mærkning vil være den bedste 
løsning til ud over sikkerhed også at kunne garantere kvalitet og overensstemmelse i 
oplysninger på importerede eller producerede kemikalier samt kontrol med eksponering for 
stofferne og dermed niveauet for beskyttelse af sundhed og miljø på globalt plan. Jo klarere, 
letforståelige og relevante oplysningerne til forbrugerne er, jo bedre vil de resultater kunne 
blive, som der ønskes opnået gennem denne lovgivning.

I dag kan det forekomme, at et og samme stof eller en og samme koncentration, procentdel af 
et stof, klassificeres på vidt forskellig måde fra det ene land til det andet, fordi der eksisterer 
forskellige klassifikationssystemer, hvorved man for et og samme stof svinger fra kategorier 
som farligt, giftigt eller risikabelt til ufarligt (f.eks. anses oral toksicitet LD50 = 257 mg/kg i 
GHS som farlig, mens den ifølge klassificeringen i EU og i lande som Australien, Malaysia 
og Thailand er ”skadelig” og markeres med Andreaskorset; i USA, Canada, Japan og Korea 
anses den som giftig, i New Zealand som risikabel og endelig i Kina som ufarlig).

Stoffer, som i Europa klassificeres som farlige, kan f.eks. i Kina være mærket uden særlige 
advarsler, hvilket ud over at give urimelige konkurrencefordele udgør en alvorlig fare for 
forbrugerne generelt – ikke mindst på et globalt marked. Dette er en af de vigtigste grunde til, 
at Kommissionen og medlemsstaterne har besluttet til at deltage i FN’s arbejde og indføre 
dette system i europæisk lovgivning.
Kemikalier produceres og handles i hele verden og rummer de samme farer overalt, og derfor 
bør beskrivelsen af farerne ikke afvige fra det ene land til det andet. Forbrugerne løber den 
samme - eller slet ingen – risiko i alle lande. 

Frister i forbindelse med GHS

Omklassificeringen og mærkningen af stofferne skal være gennemført:

 for stoffers vedkommende senest den 1. december 2010 (tre et halvt år efter 
ikrafttrædelsen af REACH),

 for blandingers vedkommende senest den 1. juni 2015 (fire et halvt år efter 
ikrafttrædelsen af REACH).

Fristerne løber fra ikrafttrædelsen af REACH, hvorfor enhver yderligere forsinkelse med 
vedtagelsen af denne forordning vil kunne medføre en betydelig byrde for virksomhederne og 
deres ansatte.  I visheden om, at teksten kommer fra FN og er et resultat af internationale 
forhandlinger, som Kommissionen og alle medlemsstater har taget del i, er der derfor truffet 
det valg kun at stille de få ændringsforslag, der er nødvendige for at bringe forslaget på linje 
med den eksisterende lovgivning for sektoren og sikre større overensstemmelse med REACH.
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