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Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ændringsforslag af Chris Davies, Lena Ek og Frédérique Ries

Ændringsforslag 885
Artikel 23, stk. -1 (nyt)

-1. Producenter eller importører deler de i 
artikel 9, litra a), nr. (vi) og (vii), 
specificerede oplysninger og stiller dem til 
rådighed med henblik på registrering, så 
der undgås gentagelser af undersøgelser. 
Under usædvanlige omstændigheder, hvor 
en producent, importør eller 
formuleringsvirksomhed synes at kunne 
lide betydelige forretningsmæssige tab som 
følge af et obligatorisk krav om at dele 
oplysninger (dog ikke krav om data 
vedrørende dyreforsøg), kan agenturet give 
en særlig undtagelse til individuelle 
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ansøgere.
Agenturet opstiller senest 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen kriterier, i henhold til 
hvilke sådanne anvendelser bedømmes, 
fastlægger en procedure for indsendelse og 
behandling af sådanne individuelle 
anvendelser og træffer foranstaltninger for 
en uafhængig appelprocedure for at sikre 
en andenbehandling af de ansøgninger, 
agenturet har afvist.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.

Under usædvanlige omstændigheder bør agenturet dog kunne give mulighed for at fravælge 
OSOS fra tilfælde til tilfælde.

Tilføjelse til OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 886
Artikel 23, stk. -1 (nyt)

-1. Producenter eller importører deler de i 
artikel 9, litra a), nr. (vi) og (vii), 
specificerede oplysninger og stiller dem til 
rådighed med henblik på registrering, så 
der undgås gentagelser af undersøgelser.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
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samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.
Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 887
Artikel 23, stk. -1 (nyt)

-1. Frivillige sammenlægninger af 
konsortier støttes, så antallet af 
registreringer pr. stof reduceres. Data bør 
anvendes i fællesskab, dog ikke hvor en 
registrant mener, at dataene af 
konkurrencemæssige hensyn er fortrolige.

Or. de

Begrundelse

Forslaget om OSOR (ét stof, én registrering) indeholder bestemmelser om obligatorisk deling 
af data. Selv om dette letter registreringen af stoffer, stiller det også mange spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af og fortrolighed i forbindelse med data. Obligatorisk opgivelse af 
data kan kun berettiges af et højere mål om retlig beskyttelse.  Beskyttelse af dyr er et sådant 
eksempel på et højere mål om retlige beskyttelse, så deling af data er berettiget i tilfælde af 
forsøg på hvirveldyr, men ikke i tilfælde af andre forsøg.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 888
Artikel 23, nr. 1

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej. Det er også nødvendigt at 
træffe foranstaltninger til begrænsning af 
unødvendig gentagelse af andre forsøg.

1. Som undtagelse fra artikel 1, litra a), er 
deling af data fra forsøg med hvirveldyr 
obligatorisk. For at undgå unødvendige 
dyreforsøg må forsøg med hvirveldyr i 
forbindelse med denne forordning kun finde 
sted som en sidste udvej. 

Or. de

Begrundelse

Forslaget om OSOR (ét stof, én registrering) indeholder bestemmelser om obligatorisk deling 
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af data. Selv om dette letter registreringen af stoffer, stiller det også mange spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af og fortrolighed i forbindelse med data. Obligatorisk opgivelse af 
data kan kun berettiges af et højere mål om retlig beskyttelse. Beskyttelse af dyr er et sådant 
eksempel på et højere mål om retlige beskyttelse, så deling af data er berettiget i tilfælde af 
forsøg på hvirveldyr, men ikke i tilfælde af andre forsøg.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 889
Artikel 23, nr. 1

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej. Det er også nødvendigt at 
træffe foranstaltninger til begrænsning af 
unødvendig gentagelse af andre forsøg.

1. For at undgå unødvendige dyreforsøg må 
forsøg med hvirveldyr i forbindelse med 
denne forordning kun finde sted som en 
sidste udvej.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.
Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 890
Artikel 23, stk. 1 a (nyt)

1a. Deling og/eller fælles indsendelse af 
oplysninger fra forsøg med hvirveldyr og 
andre oplysninger, der kan forhindre 
forsøg på dyr, er obligatorisk.

Or. en
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Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 33 a. Det er nødvendigt under dette 
afsnit at indarbejde, at det er obligatorisk at dele data fra dyreforsøg og andre oplysninger, 
der kan forhindre dyreforsøg med henblik på at opfylde oplysningskravene i henhold til denne 
forordning for at sikre, at dyreforsøg ikke gentages.  Dette sikrer endvidere overensstemmelse 
med artikel 24, stk. 5, andet afsnit, og sætningen om, at "datadeling vil være obligatorisk" 
med hensyn til dyreforsøg på side 10 i den korte begrundelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Renate Sommer og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 891
Artikel 23, stk. 2

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning skal vedrøre tekniske data og 
især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele.

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning skal vedrøre tekniske data og 
især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele. Kommissionen udsteder 
retningslinjer om overholdelse af 
konkurrencereglerne for konsortier i 
forbindelse med deling af data.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at mindske usikkerheden for virksomheder (særligt SMV'er) og fremme 
dannelsen af konsortier.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 892
Artikel 23, stk. 2

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning skal vedrøre tekniske data og 

2. Deling og fælles indsendelse af 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning skal vedrøre tekniske data og 
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især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele.

især oplysninger vedrørende stoffers iboende 
egenskaber. Registranterne afstår fra at 
udveksle oplysninger om deres 
markedsadfærd, især om 
produktionskapacitet, produktions- eller 
salgstal, importmængder eller 
markedsandele. I tilfælde af en 
sammenlægning og i forvaltningen heraf 
overholder registranterne 
konkurrencereglerne.
Kommissionen vedtager retningslinjer om 
overholdelse af konkurrencereglerne i 
tilfælde af fælles anvendelse af data.

Or. de

Begrundelse

Forslaget om OSOR (ét stof, én registrering) indeholder bestemmelser om obligatorisk 
deling af data. Selv om dette letter registreringen af stoffer, stiller det også mange spørgsmål 
vedrørende beskyttelse af og fortrolighed i forbindelse med data. Obligatorisk opgivelse af 
data kan kun berettiges af et højere mål om retlig beskyttelse.  Beskyttelse af dyr er et sådant 
eksempel på et højere mål om retlige beskyttelse, så deling af data er berettiget i tilfælde af 
forsøg på hvirveldyr, men ikke i tilfælde af andre forsøg.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 893
Artikel 23, stk. 3

3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere kan 
af agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant.

3. Datadeling er underlagt økonomisk 
kompensation. Undtagelsesvist kan 
resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer vedrørende forsøg 
med hvirveldyr indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 15 år tidligere af 
agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant i 
henhold til betingelserne i artikel 25 om 
ikke-indfasningsstoffer og i artikel 28 om 
indfasningsstoffer.

Or. en
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Begrundelse

For fortsat at anspore til innovation bør obligatorisk datadeling være begrænset til resuméer 
og fyldige undersøgelsesresuméer vedrørende hvirveldyr. Dette er ligeledes hensigten med 
artikel 23, stk. 4. Tvungen datadeling bør af ejendomsretlige årsager altid være underlagt 
økonomisk kompensation. For at indrette denne lovgivning efter lignende retsakter som f.eks. 
vedrørende biocider bør den grænse, som kompensationen tilbydes i henhold til, udvides til 
15 år.

Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 894
Artikel 23, stk. 3

3. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere kan 
af agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant.

3. Datadeling er underlagt økonomisk 
kompensation. Ethvert resumé eller fyldigt 
undersøgelsesresumé vedrørende 
undersøgelser indsendt inden for rammerne 
af en registrering mindst 10 år tidligere af 
agenturet frit stilles til rådighed for enhver 
anden registrant eller potentiel registrant i 
henhold til betingelserne i artikel 25 om 
ikke-indfasningsstoffer og i artikel 28 om 
indfasningsstoffer.

Or. en

Begrundelse

For fortsat at anspore til innovation bør virksomhederne kunne beskytte deres data og 
resultater, og de bør derfor kompenseres for at dele disse oplysninger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Marcello 
Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo 

Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, 
Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 895
Artikel 23, stk. 4

4. 4. For så vidt angår forsøg, hvori der 
ikke indgår hvirveldyr, finder dette afsnit 
kun anvendelse på potentielle registranter, 
hvis tidligere registranter har afgivet en 

udgår
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positiv erklæring i henhold til artikel 9, 
litra a), nr (x).

Or. en

Begrundelse

Disse ændringsforslag (og de deraf følgende ændringsforslag nedenfor) sikrer, at den 
obligatoriske deling af data udvides, så den også omfatter oplysninger fra forsøg på ikke-
hvirveldyr. Målet med OSOR er at øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet, 
samtidig med at der sikres den bedst mulige anvendelse af industriens ressourcer ved mod 
betaling at dele alle data vedrørende farer.
Del af OSOR-pakken (Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt).

Forslaget om at lade stk. 4 udgå skal ses sammen med og følger af, at artikel 9, litra a), nr. 
(x), også udgår. Målet hermed er at indarbejde princippet om obligatorisk deling af alle 
forsøgsdata (herunder om ikke-hvirveldyr) i målene og de generelle regler. Dette emne er 
yderst vigtigt, særligt for SMV'erne, som dermed vil kunne reducere omkostningerne i 
forbindelse med foranstaltningerne under Reach (Vernola m.fl.). 

Princippet om obligatorisk deling af alle forsøgsdata (herunder om ikke-hvirveldyr) har til 
formål at reducere omkostningerne i forbindelse med de foranstaltninger, som 
virksomhederne pålægges i henhold til Reach, særligt små og mellemstore virksomheder, og 
dette hænger igen sammen med, at artikel 9, litra a), nr. (x), udgår (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 896
Artikel 23, stk. 4 a (nyt)

4a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger kan udpege en 
tredjepart til sin repræsentant i alle 
procedurer i medfør af dette afsnit.

Or. it

Begrundelse

Virksomhederne bør have mulighed for at blive repræsenteret af en tredjepart af 
fortrolighedsårsager og/eller af praktiske hensyn.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 897
Artikel 23 a (ny)

1. Inden den potentielle registrant udfører 
forsøg med ikke-hvirveldyr eller indhenter 
andre oplysninger, kan den potentielle 
registrant undersøge, om der allerede 
findes data eller andre oplysninger om det 
samme stof. Registranten indsender 
sammen med sin ansøgning følgende 
oplysninger til agenturet:
a) hans identitet
b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
og 2.3 i bilag IV
c) oplysninger om, i henhold til hvilke 
oplysningskrav han skal udføre andre nye 
undersøgelser.
2. Hvis agenturet er sikker på, at den 
potentielle registrant har til hensigt at 
fremstille eller importere stoffet, skal det 
kontrollere, om Kommissionen allerede har 
adgang til de data eller oplysninger, der 
anmodes om. Hvis ikke, spørger agenturet 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten, om de har adgang til 
sådanne data eller oplysninger. 
Medlemsstatens myndighed svarer 
agenturet inden for en måned.
3. Agenturet underretter den potentielle 
registrant om resultatet af undersøgelserne.
4. Den potentielle registrant kan anmode 
tidligere registranter om oplysninger om 
forsøg, hvori der ikke indgår hvirveldyr, 
vedrørende hvilke tidligere registranter har 
afgivet en positiv erklæring i henhold til 
artikel 9, litra a), nr. (x).

Or. de

Begrundelse

Der er behov for særskilte regler om søgning efter og deling af data vedrørende forsøg, hvori 
der indgår ikke-hvirveldyr, så myndighederne også kan anmodes om eksisterende oplysninger 
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herom. Hensigten med de heri omtalte ordninger er at sikre, at oplysninger, som 
myndighederne ligger inde med af andre årsager, f.eks. på grund af offentlige 
forskningsprogrammer, kan anvendes i registreringsprocessen.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 898
Titel III, kapitel 2, titel

REGLER FOR IKKE-INDFASNINGSSTOFFER (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at rette en sproglig fejl i den italienske version af 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 899
Artikel 24, stk. 1

1. Før forsøg med hvirveldyr udføres for at 
opfylde oplysningskravene i forbindelse med 
registrering, finder stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

1. Før forsøg udføres for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med 
registrering, finder stk. 2, 3 og 4 anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 900
Artikel 24, stk. 3

3. Den potentielle registrant forhører sig hos 
agenturet, om der allerede er indsendt en 

3. Før der udføres forsøg med hvirveldyr 
med henblik på at opfylde 
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registrering for det samme stof. Sammen 
med forespørgslen indsender han følgende 
oplysninger til agenturet:
a) hans identitet

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
og 2.3 i bilag IV

c) oplysninger om hvilke oplysningskrav, 
der vil kræve, at han udfører nye 
undersøgelser med hvirveldyr

d) oplysninger om, hvilke oplysningskrav, 
der vil kræve, at han udfører andre nye 
undersøgelser.

oplysningskravene i forbindelse med 
registrering forespørger den potentielle 
registrant agenturet, om de oplysninger om 
forsøg med hvirveldyr, som registranten 
har brug for, findes om det samme stof.
Sammen med forespørgslen indsender han 
følgende oplysninger til agenturet: 
a) hans identitet

b) stoffets identitet, som angivet i punkt 2.1 
og 2.3 i bilag IV

c) oplysninger om hvilke oplysningskrav, 
der vil kræve, at han udfører nye 
undersøgelser med hvirveldyr.

Or. de

Begrundelse

Det er ikke så vigtigt, om der er indsendt en registrering for stoffet. I stedet skal søgningen 
rettes direkte mod at finde ud af, om der allerede er gennemført forsøg med hvirveldyr. 
Agenturet skal ligeledes tage højde for resultatet af sådanne forsøg, der er gennemført af 
andre årsager (se artikel 23, stk. 1, nr. (3)). 

Oplysninger om, at et stof allerede er registreret, ville ligeledes give den potentielle 
registrant, der anmoder herom, oplysninger af konkurrencemæssig betydning. Det bør undgås 
at videregive sådanne oplysninger om markedsforskning. Artikel 23 a (ny) finder anvendelse i 
tilfælde af undersøgelser, hvori der indgår hvirveldyr.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 901
Artikel 24, stk. 3, litra a

a) hans identitet (a) hans identitet, jf. dog artikel 115 og 116

Or. it

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med lovgivningen skal der i artikel 24 tages højde for 
bestemmelserne i artikel 115 og 116 vedrørende adgang til oplysninger. Dette 
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ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit III: 
Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

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

Ændringsforslag 902
Artikel 24, nr. 3, litra d

d) oplysninger om, hvilke oplysningskrav, 
der vil kræve, at han udfører andre nye 
undersøgelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 903
Artikel 24, stk. 4

4. Hvis det samme stof ikke tidligere er 
blevet registreret, underretter agenturet den 
potentielle registrant herom.

4. Hvis agenturet er sikker på, at den 
potentielle registrant har til hensigt at 
fremstille eller importere stoffet, skal det 
kontrollere, om Kommissionen allerede har 
adgang til de oplysninger om hvirveldyr, 
som der henvises til i stk. 1, litra c), eller 
om der er gennemført en foreløbig 
undersøgelse i overensstemmelse med stk. 
1. Hvis ikke, spørger agenturet de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten, 
om de har adgang til sådanne data eller 
oplysninger. Agenturet underretter den 
potentielle registrant om resultatet af 
undersøgelserne.

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til stk. 3, nr. 1. Markedsforskning skal undgås. 
Endvidere ville ordningen medføre en unødvendig bureaukratisk byrde for agenturet.

Det er vigtigt for agenturet at sikre, at ansøgeren rent faktisk har til hensigt at fremstille 
stoffet (undgå markedsforskning).

Det sikres imidlertid, at ansøgeren finder ud af, om der allerede findes bestemte 
undersøgelser om forsøg med hvirveldyr, og om disse blev stillet til rådighed som følge af 
anmodninger fra konkurrenter. Sidstnævnte oplysninger er nødvendige, hvis artikel 25 a skal 
have en virkning.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 904
Artikel 24, stk. 4

4. Hvis det samme stof ikke tidligere er 
blevet registreret, underretter agenturet den 
potentielle registrant herom.

4. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den potentielle 
registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt.
De tilgængelige undersøgelser skal deles 
med den potentielle registrant i henhold til 
artikel 25.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 905
Artikel 24, stk. 5
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5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den potentielle 
registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

udgår

Disse undersøgelser må ikke gentages.
Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 
registranter har afgivet en positiv erklæring 
i overensstemmelse med artikel 9, litra a), 
nr. (x).
Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants 
navn og adresse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken (Guido Sacconi m.fl.).

Dette ændringsforslag sikrer, at den obligatoriske deling af data udvides, så den også 
omfatter oplysninger fra forsøg, hvori der ikke indgår dyr (Chris Davies).

Ændringsforslag af Chris Davies, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, 

Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 906
Artikel 24, stk. 5

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den potentielle 

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
underretter agenturet straks den potentielle 
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registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt.

Disse undersøgelser må ikke gentages. Disse undersøgelser må ikke gentages.
Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 
registranter har afgivet en positiv erklæring 
i overensstemmelse med artikel 9, litra a), 
nr. (x).
Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants 
navn og adresse.

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants 
navn og adresse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at den obligatoriske deling af data udvides, så den også 
omfatter oplysninger fra forsøg, hvori der ikke indgår dyr (Chris Davies).

Dette ændringsforslag skal ses sammen med og følger af ændringsforslaget til artikel 9, litra 
a), nr. (x). Formålet med at fjerne denne bestemmelse er at fjerne den frivillige karakter af 
indsendelse af forsøgsdata om ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til data er yderst vigtigt 
for SMV'er (Vernola m.fl.). 

Målet hermed er at indarbejde princippet om obligatorisk deling af data, herunder i tilfælde 
af forsøg med ikke-hvirveldyr, med henblik på at beskytte SMV'erne.
Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 9, litra a), nr. (x), og 
artikel 23, stk. 4(Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 907
Artikel 24, stk. 5

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 

5. Hvis det samme stof allerede er blevet 
registreret mindre end 10 år tidligere, 
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underretter agenturet straks den potentielle 
registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

underretter agenturet, medmindre 
videregivelsen begrænses af artikel 102, 
115, stk. 2, og 116, straks den potentielle 
registrant om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt, og hvori indgår 
hvirveldyr.

Disse undersøgelser må ikke gentages. Disse undersøgelser må ikke gentages.
Agenturet underretter også den potentielle 
registrant om de relevante resuméer eller 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, som allerede er indsendt af de 
tidligere registranter, hvori ikke indgår 
hvirveldyr, og for hvilke de tidligere 
registranter har afgivet en positiv erklæring i 
overensstemmelse med artikel 9, litra a), nr. 
(x).

Medmindre videregivelsen begrænses af 
artikel 102, 115, stk. 2, og 116, underretter 
agenturet også den potentielle registrant om 
de relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som 
allerede er indsendt af de tidligere 
registranter, hvori ikke indgår hvirveldyr, og 
for hvilke de tidligere registranter har afgivet 
en positiv erklæring i overensstemmelse 
med artikel 9, litra a), nr. (x).

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants 
navn og adresse.

Agenturet underretter samtidig de tidligere 
registranter om den potentielle registrants 
navn og adresse.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at videregivelse af identiteten af tidligere 
registranter af et kemisk stof begrænses af fortrolighedspligten i artikel 102 som defineret i 
detaljer i artikel 115, stk. 2, og 116. På grund af elektronikbranchens konkurrenceprægede 
karakter er mange af de kemiske stoffer, der anvendes i fremstillingsprocessen, meget 
fortrolige. Disse kemiske "opskrifter" betragtes som intellektuel ejendom. Videregivelse af 
anvendelsen af et enkelt vigtigt kemikalie kan afsløre fortrolige forretningsoplysninger om 
producentens aktuelle processer, og kan endda give konkurrenterne mulighed for at imitere 
processerne. Som følge deraf bør tidligere registranters identitet beskyttes mod videregivelse 
til nye registranter. Selv om det er ønskeligt at begrænse omfanget af forsøg med hvirveldyr, 
kan det ikke begrænses på bekostning af videregivelse af fortrolige forretningsoplysninger om 
tidligere registranter.  Det bør være op til den tidligere registrant at beslutte, om han ønsker 
at dele sin identitet og tidligere forsøgsdokumentation med en ny registrant. Hvis 
downstream-brugere bruger penge på at registrere en særskilt downstream-anvendelse, bør 
der således heller ikke stilles krav om, at denne anvendelse skal videregives opad i 
forsyningskæden til producenten af det kemiske stof, hvis dette ville være i strid med formålet 
med særskilt registrering (Aylward).
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I nogle sektorer kan anvendelsen af stoffer være yderst fortrolig og betragtes som intellektuel 
ejendom. Videregivelse af anvendelsen af et enkelt vigtigt kemikalie kan afsløre fortrolige 
forretningsoplysninger over for konkurrenterne og kan give konkurrenterne mulighed for at 
imitere processerne. Det bør derfor være op til den tidligere registrant at beslutte, om han 
ønsker at dele sin identitet og tidligere forsøgsdokumentation med en ny registrant (Doyle).

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 908
Artikel 24, stk. 6

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel samme stof, informerer 
agenturet straks begge de potentielle 
registranter om den anden potentielle 
registrants navn og adresse og om de 
undersøgelser med hvirveldyr, som kræves 
af hver af dem.

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel samme stof, informerer 
agenturet straks begge de potentielle 
registranter om den anden potentielle 
registrants navn og adresse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 909
Artikel 24, stk. 6

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel samme stof, informerer 
agenturet straks begge de potentielle 
registranter om den anden potentielle 
registrants navn og adresse og om de 
undersøgelser med hvirveldyr, som kræves 
af hver af dem.

6. Hvis en anden potentiel registrant har 
rettet forespørgsel samme stof, informerer 
agenturet, medmindre videregivelsen 
begrænses af artikel 102, 115, stk. 2, og 
116, straks begge de potentielle registranter 
om den anden potentielle registrants navn og 
adresse og om de undersøgelser med 
hvirveldyr, som kræves af hver af dem.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 24, stk. 5, af samme forfatter (Aylward).

I nogle sektorer kan anvendelsen af stoffer være yderst fortrolig og betragtes som intellektuel 
ejendom. Videregivelse af anvendelsen af et enkelt vigtigt kemikalie kan afsløre fortrolige 
forretningsoplysninger over for konkurrenterne og kan give konkurrenterne mulighed for at 
imitere processerne. Det bør derfor være op til den tidligere registrant at beslutte, om han 
ønsker at dele sin identitet og tidligere forsøgsdokumentation med en ny registrant (Doyle).

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 910
Artikel 25, stk. -1 (nyt), - 1, litra a (nyt), - 1, litra b (nyt)

- 1) Hvis der allerede findes undersøgelser 
om hvirveldyr, eller hvis en anden 
registrant allerede har indledt sådanne 
undersøgelser, må den potentielle 
registrant ikke gentage disse eller udføre 
sådanne undersøgelser.
- 1(a) I sådanne tilfælde anmoder agenturet 
eller den nationale myndighed ejeren eller 
ejerne af dataene fra forsøget med 
hvirveldyr eller den person, der udfører 
forsøgene med hvirveldyr, om han/de er 
villige til at videregive sin/deres identitet. I 
bekræftende fald underretter agenturet den 
potentielle registrant om navn og adresse 
på ejeren eller ejerne af dataene fra 
forsøgene med hvirveldyr eller på den eller 
de personer, der udfører forsøgene med 
hvirveldyr, samt om hvorvidt der allerede er 
indsendt relevante resuméer eller 
grundlæggende undersøgelsesresuméer 
vedrørende undersøgelser fra forsøg med 
hvirveldyr, og i bekræftende fald hvilke.
- 1(b) I modsat fald indleder agenturet 
nedenstående procedure under 
hensyntagen til bestemmelsen om 
fortrolighed i henhold til artikel 116.

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 

1. Den potentielle registrant anmoder, hvis 
den tidligere registrant samtykker, 
sidstnævnte om sådanne oplysninger fra 
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potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori 
indgår forsøg med hvirveldyr, som han har 
brug for for at kunne foretage en 
registrering. Han kan anmode 
registranterne om enhver form for 
oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr.
(x).

undersøgelser med eksperimenter, hvori 
der indgår hvirveldyr, som han skal bruge 
til sin registrering.

Or. de

Begrundelse

I henhold til Kommissionens forslag videregives den tidligere registrants identitet altid til den 
potentielle registrant, der indsender ansøgningen. Denne ordning beskytter ikke den tidligere 
registrants identitet. Artikel 116 indeholder heller ikke en bestemmelse om automatisk 
videregivelse. I stedet træffes der afgørelse om spørgsmålet om videregivelse af identitet fra 
tilfælde til tilfælde. I henhold til det her foreslåede system får ejeren af forsøgsdata mulighed 
for at hemmeligholde sin identitet i individuelle tilfælde. 

Endvidere præciseres det, at forsøg med hvirveldyr ikke må gentages. Dette er berettiget til et 
særskilt afsnit på grund af princippets betydning. 

I de næste afsnit fastlægges ordningen for deling af fortrolige data og omkostninger. Der 
henvises til dette afsnit her. En sådan ordning er forsøgt og testet i praksis i Tyskland af 
ChemG.

Den hidtil gratis adgang til undersøgelser, der er indsendt mindst 10 år tidligere er ikke 
rimelig. Den aktuelle lovgivning vedrørende meddelelse om nye stoffer indeholder kun 
bestemmelser om fri anvendelse af registreringsdata i forbindelse med grundlæggende data, 
men ikke i forbindelse med dyre undersøgelser. 

Ordninger vedrørende deling af data, hvori der ikke indgår dyreforsøg, er omfattet af artikel 
23 a (ny).

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 911
Artikel 25, stk. 1

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
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registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr, som han har brug for 
for at kunne foretage en registrering. Han 
kan anmode registranterne om enhver form 
for oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr. 
(x).

registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 4, og artikel 26, 
stk. 3 a, litra b), anmoder den potentielle 
registrant den eller de tidligere registranter 
om de oplysninger, som han har brug for
med hensyn til artikel 9, litra a), nr. (vi) og 
(vii), for at kunne foretage en registrering.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 912
Artikel 25, stk. 1

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr, som han har brug for 
for at kunne foretage en registrering. Han 
kan anmode registranterne om enhver form 
for oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr. 
(x).

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
tidligere udførte forsøg, som han har brug 
for for at kunne foretage en registrering. Han 
kan også anmode registranterne om enhver 
form for oplysninger om forsøg, hvori der 
ikke indgår hvirveldyr.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med og følger af ændringsforslagene til artikel 9, litra 
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a), nr. (x), og artikel 24, stk. 5. Formålet med at fjerne denne bestemmelser er at fjerne det 
frivillige aspekt i forbindelse med indsendelse af forsøgsdata om ikke-hvirveldyr. Obligatorisk 
adgang til data er yderst vigtigt for SMV'er (Vernola m.fl.). 

Målet hermed er at indarbejde princippet om obligatorisk deling af data i tilfælde af forsøg 
med ikke-hvirveldyr, med henblik på at beskytte SMV'erne.
Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 9, litra a), nr. (x), og 
artikel 23, stk. 4 (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 913
Artikel 25, stk. 1

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr, som han har brug for 
for at kunne foretage en registrering. Han 
kan anmode registranterne om enhver form 
for oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr. 
(x).

1. I tilfælde af stoffer der allerede er 
registreret mindre end 10 år tidligere, som 
omhandlet i artikel 24, stk. 5, anmoder den 
potentielle registrant den eller de tidligere 
registranter om de oplysninger, hvori indgår 
forsøg med og uden dyr, som han har brug 
for for at kunne foretage en registrering. Han 
kan anmode registranterne om enhver form 
for oplysninger om forsøg, hvori der ikke 
indgår hvirveldyr, vedrørende hvilke 
tidligere registranter har afgivet en positiv 
erklæring i henhold til artikel 9, litra a), nr. 
(x).

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget (ét stof, én registrering)*. Kommissionens forslag fastlægger 
obligatorisk datadeling om "forsøg med hvirveldyr". Dette ændringsforslag udvider 
anvendelsesområdet for de data, der skal deles, så hele systemet bliver gennemførligt og 
omkostningseffektivt. 

* OSOR betyder: 

Obligatorisk deling af data, hvori indgår forsøg både med og uden dyr. Dermed reduceres 
omkostningerne, samtidig med at menneskers sundhed og miljøet beskyttes. 

Fælles indsendelse af et sæt oplysninger om hvert enkelt stofs iboende egenskaber af samme 
grund. 
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Omkostningsdeling blandt registranter for at sikre retfærdighed, gennemsigtighed og ikke-
forskelsbehandling på den mest fleksible måde. 

OSOR betyder, at producenter og importører skal arbejde hen imod et fælles sæt oplysninger 
om hvert enkelt stofs iboende egenskaber. På denne måde vil registranterne stille de 
tilgængelige data til rådighed og arbejde hen imod en aftale herom og dermed undgå, at 
forsøgene gentages. Da dette ikke er tilfældet i Kommissionens forslag, kunne det medføre 
gentagelser af forsøg og højere omkostninger både i forbindelse med forsøg og 
administration, særligt for SMV'er.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 914
Artikel 25, stk. 2, 3 og 4

2. Den potentielle og den eller de tidligere 
registranter af samme stof træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at indgå en 
aftale om at dele undersøgelser, hvori indgår 
forsøg af hvilken som helst art, og om at 
stille disse undersøgelser til rådighed. I 
stedet for en sådan aftale kan sagen 
forelægges for en voldgiftsinstans, hvis 
afgørelse så accepteres.

2. Den potentielle og den eller de tidligere 
registranter af samme stof træffer alle 
rimelige foranstaltninger for at indgå en 
aftale om at dele undersøgelser, hvori indgår 
forsøg med hvirveldyr, og om at stille disse 
undersøgelser til rådighed. I stedet for en 
sådan aftale kan sagen forelægges for en 
voldgiftsinstans, hvis afgørelse så 
accepteres.

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser, giver den eller de tidligere 
registranter en dataadgangstilladelse til den 
potentielle registrant for de pågældende 
undersøgelser inden to uger efter modtagelse 
af betaling.

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser, giver den eller de tidligere 
registranter en dataadgangstilladelse til den 
potentielle registrant for de pågældende 
undersøgelser inden to uger efter modtagelse 
af betaling.

Den nye registrant henviser til disse 
undersøgelser i sit registreringsdossier og 
indsender dataadgangstilladelsen fra den 
eller de tidligere registranter.

Den nye registrant henviser til disse 
undersøgelser i sit registreringsdossier og 
indsender dataadgangstilladelsen fra den 
eller de tidligere registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de 
tidligere registranter herom senest 1 måned 
efter, at han fra agenturet har modtaget navn 
og adresse på den eller de tidligere 
registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, underretter den potentielle 
registrant agenturet om, at han har til 
hensigt at trække sig ud af 
registreringsprocessen senest 1 måned efter, 
at han fra agenturet har modtaget navn og 
adresse på den eller de tidligere registranter.

Or. de
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Begrundelse

Denne artikel finder kun anvendelse på undersøgelser, hvori der indgår forsøg med 
hvirveldyr. Se artikel 23 a med hensyn til undersøgelser, hvori der indgår forsøg med ikke-
hvirveldyr. Dette er en mere præcis ordning med henblik på at sikre, at den potentielle 
registrant er forpligtet til at holde agenturet underrettet, så længe han har til hensigt at blive 
registreret. Agenturet bør være i stand til at sætte alle efterfølgende potentielle registranter i 
forbindelse med den potentielle registrant, der indsender ansøgningen.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, Sergio 
Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 915
Artikel 25, stk. 3, afsnit 1

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser, giver den eller de tidligere 
registranter en dataadgangstilladelse til den 
potentielle registrant for de pågældende 
undersøgelser inden to uger efter modtagelse 
af betaling.

3. Hvis der er indgået en aftale om deling af 
undersøgelser som henvist til i stk. 1, giver 
den eller de tidligere registranter en 
dataadgangstilladelse til den potentielle 
registrant for de pågældende undersøgelser 
inden to uger efter modtagelse af betaling.

Or. it

Begrundelse

Målet hermed er at indarbejde princippet om obligatorisk deling af data i tilfælde af forsøg 
med ikke-hvirveldyr, med henblik på at beskytte SMV'erne.
Ændringsforslaget skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 9, litra a), nr. (x), og 
artikel 23, stk. 4 (Foglietta m.fl.).

Dette ændringsforslag skal ses sammen med og følger af ændringsforslagene til artikel 9, litra 
a), nr. (x), artikel 24, stk. 5, og artikel 25, stk. 1. Formålet med at fjerne denne bestemmelse 
er at fjerne det frivillige aspekt i forbindelse med indsendelse af forsøgsdata om ikke-
hvirveldyr. Obligatorisk adgang til data er yderst vigtigt for SMV'er (Vernola m.fl.). 
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 916
Artikel 25, stk. 4

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de 
tidligere registranter herom senest 1 måned 
efter, at han fra agenturet har modtaget navn 
og adresse på den eller de tidligere 
registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, giver den potentielle registrant 
den eller de tidligere registranter de 
relevante oplysninger og kan sende en 
anmodning til agenturet senest 1 måned 
efter, at han fra agenturet har modtaget navn 
og adresse på den eller de tidligere 
registranter, om fastlæggelse af en rimelig 
betaling til den eller de tidligere 
registranter i henhold til stk. 6 nedenfor.

Or. it

Begrundelse

For at fremskynde og effektivisere processen for adgang til data, foretrækkes det, at agenturet 
griber ind og dermed sikrer en grad af datafortrolighed.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 917
Artikel 25, stk. 4

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de tidligere 
registranter herom senest 1 måned efter, at 
han fra agenturet har modtaget navn og 
adresse på den eller de tidligere registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de tidligere 
registranter herom senest 1 måned efter, at 
han fra agenturet har modtaget navn og 
adresse på den eller de tidligere registranter. 
Hvad angår undersøgelser, hvori der 
indgår forsøg med hvirveldyr og andre 
undersøgelser, der kan forhindre 
dyreforsøg, er den potentielle registrant 
forpligtet til at gøre dette.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre overholdelse af forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre 
gentagne forsøg skal den potentielle registrant ikke have lov til at undlade at underrette 
agenturet om, at der ikke blev indgået en aftale og derefter udføre samme dyreforsøg.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 918
Artikel 25, stk. 4

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
underrette agenturet og den eller de 
tidligere registranter herom senest 1 måned 
efter, at han fra agenturet har modtaget navn 
og adresse på den eller de tidligere 
registranter.

4. Hvis det ikke lykkes at nå frem til en 
sådan aftale, kan den potentielle registrant 
indsende en anmodning til agenturet senest 
1 måned efter, at han fra agenturet har 
modtaget navn og adresse på den eller de 
tidligere registranter om fastlæggelse af en 
rimelig betaling til den eller de tidligere 
registranter i henhold til stk. 6 og 
underretter samtidig den eller de tidligere 
registranter om denne anmodning.

Or. it

Begrundelse

Agenturet bør gribe ind i informationsudvekslingsproceduren for at fremskynde sagen og 
garantere datafortrolighed.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 919
Artikel 25, stk. 5

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant og 
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træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter 50% 
af de omkostninger, som de har godtgjort, at 
de har afholdt.

under alle omstændigheder med hensyn til 
undersøgelser, hvori der indgår forsøg med 
hvirveldyr og andre undersøgelser, der kan 
forhindre dyreforsøg, træffer agenturet 
afgørelse om at stille resuméerne eller de 
fyldige undersøgelsesresuméer af 
undersøgelserne, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, eller resultaterne heraf til rådighed 
for ham efter modtagelse af dokumentation 
for, at han har betalt den eller de tidligere 
registranter de i artikel 25, stk. 8, litra a), 
specificerede beløb.

Or. en

Begrundelse

For at sikre overholdelse af forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre 
gentagne forsøg skal den potentielle registrant ikke have lov til at undlade at anmode om, at 
der stilles oplysninger til rådighed for ham og derefter udføre samme dyreforsøg.

Det virker besynderligt, at alle potentielle registranter betaler 50 % af de oprindelige 
omkostninger til forsøg, uafhængigt af både den fremstillede mængde og antallet af 
potentielle og tidligere registranter. I artikel 28, stk. 8 a (nyt), fastlægges en mekanisme for 
en mere ligelig fordeling af de oprindelige omkostninger afholdt i forbindelse med en 
undersøgelse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Anja Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges og Richard Seeber

Ændringsforslag 920
Artikel 25, stk. 5

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
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modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter 50%
af de omkostninger, som de har godtgjort, at 
de har afholdt.

modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter en 
ligelig del af de omkostninger, som de har 
godtgjort, at de har afholdt.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2. Den nye registrant bør ikke 
betale 50 % af forsøgsomkostningerne til tidligere registranter, som det foreslås for "ikke-
indfasningsstoffer". Reglerne vedrørende deling af omkostninger for "ikke-indfasningsstoffer" 
bør være de samme som for "indfasningsstoffer" (se artikel 28, stk. 3). Der er ingen grund til 
at have forskellige systemer for omkostningsdeling mellem disse to typer stoffer.

Skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 10, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 25, 
stk. 6 (Oomen-Ruijten m.fl.).

Hvis reduktionen af gebyrerne kun begrænses til 50 %, reduceres incitamentet for dannelse af 
konsortier til konsortier med to parter. Kun et konsortium bestående af to medlemmer, vil 
drage fordel af dannelsen heraf. Hvis omkostningerne fordeles ligeligt, bliver det mere 
attraktivt også at danne større konsortier (Seeber).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 921
Artikel 25, stk. 5

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter 50% 
af de omkostninger, som de har godtgjort, 

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter et 
beløb fastlagt af agenturet.
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at de har afholdt.

Or. it

Begrundelse

Omkostninger skal deles retfærdigt og forholdsmæssigt på grundlag af agenturets afgørelse. 
Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Carl Schlyter

Ændringsforslag 922
Artikel 25, stk. 5 og 5a (nyt)

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter 50%
af de omkostninger, som de har godtgjort, at 
de har afholdt.

5. Den eller de tidligere registranter har 1 
måned fra den i stk. 4 nævnte underretning 
til at underrette den potentielle registrant og 
agenturet om de omkostninger, som han 
eller de har pådraget sig i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse. På 
anmodning af den potentielle registrant 
træffer agenturet afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, eller 
resultaterne heraf til rådighed for ham efter 
modtagelse af dokumentation for, at han har 
betalt den eller de tidligere registranter en 
del af de omkostninger, som de har 
godtgjort, at de har afholdt, beregnet i 
overensstemmelse med stk. 5 a.
5a. Delingen af de faktiske omkostninger, 
som de oprindelige registranter har afholdt 
i forbindelse med den opgældende 
undersøgelse, beregnes i forhold til 
størrelsen af de enkelte parters produktion.
Hvis de oprindelige samlede omkostninger 
allerede er blevet delt mellem to eller flere 
registranter, betaler enhver efterfølgende 
registrant en ligelig del af sit bidrag til 
omkostningerne.
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Or. en

Begrundelse

Opretter en mekanisme til retfærdig fordeling af de oprindelige omkostninger til forsøg, 
uanset antallet af registranter og tidspunktet for de efterfølgende registreringer.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 923
Artikel 25, stk. 5 a (nyt)

5a. Hvis den potentielle registrant undlader 
at betale sin del af omkostningerne i 
forbindelse med en undersøgelse, hvori der 
indgår forsøg med hvirveldyr eller andre 
undersøgelser, der kan forhindre 
dyreforsøg, kan han ikke registrere sit stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 39 a. For at sikre overholdelse af 
forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre gentagne forsøg skal den 
potentielle registrant ikke have lov til at undlade at betale sin del af omkostningerne og 
derefter udføre samme dyreforsøg.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 924
Artikel 25, stk. 6

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning og under alle 
omstændigheder med hensyn til 
undersøgelser, hvori der indgår forsøg med 
hvirveldyr, og andre undersøgelser, der kan 
forhindre dyreforsøg, afgørelse om at stille 
resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
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registranter har krav på godtgørelse af 50% 
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, eller resultaterne af disse til 
rådighed for den potentielle registrant. Den 
eller de tidligere registranter har krav på 
godtgørelse af 50% af omkostningerne fra 
den potentielle registrant, og dette krav har 
retskraft ved de nationale domstole. 

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 25, stk. 5, af samme forfatter. For at sikre 
overholdelse af forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre gentagne 
forsøg skal den potentielle registrant ikke have lov til at undlade at anmode om, at der stilles 
oplysninger til rådighed for ham og derefter udføre samme dyreforsøg. Tilføjelsen af "eller 
resultaterne af disse" skal få teksten til at stemme overens med stk. 5.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Renate Sommer og 

Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 925
Artikel 25, stk. 6

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af 50%
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af en 
ligelig del af omkostningerne fra den 
potentielle registrant, og dette krav har 
retskraft ved de nationale domstole.

Or. en
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Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 10, stk. 2, artikel 17, stk. 2, og artikel 25, 
stk. 5, af samme forfattere (se begrundelsen til disse ændringsforslag).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 926
Artikel 25, stk. 6

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af 50%
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole. 

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af et af 
agenturet fastlagt beløb fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole. 

Or. it

Begrundelse

Omkostninger skal deles retfærdigt og forholdsmæssigt på grundlag af agenturets afgørelse. 
Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Carl Schlyter

Ændringsforslag 927
Artikel 25, stk. 6

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 

6. Hvis den eller de tidligere registranter 
ikke underretter den potentielle registrant og 
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agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af 50%
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, og dette krav har retskraft ved de 
nationale domstole.

agenturet om sådanne omkostninger inden 
for den i stk. 5 fastsatte frist, træffer 
agenturet efter anmodning afgørelse om at 
stille resuméerne eller de fyldige 
undersøgelsesresuméer af de pågældende 
undersøgelser, afhængigt af det enkelte 
tilfælde, til rådighed for den potentielle 
registrant i overensstemmelse med dennes 
anmodning. Den eller de tidligere 
registranter har krav på godtgørelse af en del 
af omkostningerne fra den potentielle 
registrant, beregnet i overensstemmelse med 
stk. 5, litra a), og dette krav har retskraft ved 
de nationale domstole.

Or. en

Begrundelse

Opretter en mekanisme til retfærdig fordeling af de oprindelige omkostninger til forsøg, 
uanset antallet af registranter og tidspunktet for de efterfølgende registreringer.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-

Cortines og María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 928
Artikel 25, stk. 8

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode på 4 måneder, hvis den 
tidligere registrant anmoder herom.

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode svarende forholdsmæssigt 
til den tid, der kræves for at udføre 
tilsvarende undersøgelser og nødvendige 
evalueringer.

Or. it

Begrundelse

Perioden bør afspejle den tid, der reelt er nødvendig for at udføre forsøgene og indsamle de 
relevante data. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit III: Datadeling og undgåelse af unødvendige forsøg.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 929
Artikel 25, stk. 8

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode på 4 måneder, hvis den 
tidligere registrant anmoder herom.

8. Den frist, der er fastsat i henhold til artikel 
19, stk. 1, for den nye registrant, forlænges 
med en periode svarende forholdsmæssigt 
til den tid, der kræves for at udføre 
tilsvarende undersøgelser og nødvendige 
evalueringer, hvis den tidligere registrant 
anmoder herom.

Or. fr

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 930
Artikel 25, stk. 8 a (nyt)

8a. De enkelte parters bidrag til 
omkostningerne beregnes ved at dele 
omkostningerne afholdt af den eller de 
oprindelige registranter i forbindelse med 
den pågældende undersøgelse med antallet 
af registranter i forhold til det samme stof, 
den samme anvendelse og den samme 
mængde. Eventuelt følgende registranter 
betaler til den eller de tidligere registranter 
et beløb svarende til de oprindelige samlede 
omkostninger delt med det nye antal 
registranter.
Hvis de oprindelige samlede omkostninger 
allerede er blevet delt mellem to eller flere 
registranter, betaler den eller de potentielle 
registranter hver registrant en ligelig del af 
hans bidrag til omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Opretter en mekanisme til ligelig fordeling af de oprindelige omkostninger til forsøg, uanset 
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antallet af registranter og tidspunktet for de efterfølgende registreringer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 931
Artikel 25 a (ny)

Artikel 25a
1. Hvor stoffet endnu ikke er blevet 
registreret, og de fornødne data og 
oplysninger ikke findes andre steder, 
underretter agenturet den eller de 
potentielle registranter om, at de fornødne 
oplysninger endnu ikke er tilgængelige. 
Hvis mere end en potentiel registrant har 
forhørt sig om stoffet, giver agenturet først 
de potentielle registranter mulighed for at 
tilkendegive, om de ønsker at fortsætte med 
registreringsprocessen. I bekræftende fald 
underretter agenturet den potentielle 
registrant om den eller de andre potentielle 
registranters navn og adresse. Hvor en af 
de potentielle registranter anmoder om, at 
hans identitet behandles fortroligt, 
videregives den ikke til de andre potentielle 
registranter.
2. Den manglende undersøgelse, hvori der 
indgår forsøg med hvirveldyr, må kun 
udføres en gang.
3. De potentielle registranter skal tage alle 
nødvendige skridt til at nå til enighed om, 
hvem der udfører undersøgelsen til fordel 
for dem alle. Agenturet træffer afgørelse 
for den potentielle registrant, hvis identitet 
ikke må videregives.
Hvis de potentielle registranter ikke senest 
to måneder efter agenturets meddelelse er 
nået til enighed, underrettes agenturet 
herom.  I dette tilfælde beslutter agenturet, 
hvem der skal udføre undersøgelsen til 
fordel for alle de potentielle registranter. 
Omkostningerne i forbindelser med 
undersøgelsen deles ligeligt blandt de 
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potentielle registranter. 
4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse, 
hvor undersøgelser, hvori der indgår 
hvirveldyr, udføres som omhandlet i afsnit 
VI.

Or. de

Begrundelse

Hensigten hermed er at sikre, at det kun er identiteterne af de producenter, der reelt ønsker at 
fortsætte registreringsprocessen, der videregives. Endvidere giver ændringsforslaget, i det 
usædvanlige tilfælde, at en registrant ønsker at holde sin identitet hemmelig, mulighed for 
alligevel at udføre forøget på alles vegne.

Forsøg, hvori der indgår hvirveldyr, skal undgås, også i tilfælde hvor der endnu ikke er blevet 
udført sådanne forsøg. Dette er ikke fastlagt i Kommissionens forslag (artikel 28, stk. 2, nr. 
(2) forhindrer ikke, at der udføres forsøg, hvori der indgår hvirveldyr).

Der er behov for ordninger i de tilfælde, hvor der ikke kan nås til enighed, eftersom det første, 
der fastlægges, er et krav om at udføre forsøg, hvori der indgår hvirveldyr, med fælles 
udgangspunkt.

De samme ordninger vedrørende fælles udførelse af forsøg, hvori der indgår hvirveldyr, 
finder principielt anvendelse på alle stoffer. Artikel 50 kan følgelig udgå.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 932
Artikel 25 b (ny)

Artikel 25b
Kompetencer og retlig beskyttelse

1. Medmindre andet er fastlagt, er 
agenturet ansvarligt for afgørelser truffet i 
henhold til dette afsnit.
2. Agenturets afgørelser kan appelleres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 87, 88 og 89.

Or. de
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Begrundelse

Agenturets kompetencer bør præciseres udtrykkeligt i hele afsnit III. I stedet for at blive 
nævnt særskilt ved enhver given lejlighed bør retten til at appellere en afgørelse fastlægges 
centralt her.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 933
Artikel 26

Artikel 26

Forpligtelse til præregistrering af 
indfasningsstoffer

Artikel 26

Forpligtelse til præregistrering af 
indfasningsstoffer

1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

1. Senest 18 måneder efter Reach er trådt i 
kraft, præregistrerer alle virksomheder, 
som fremstiller eller importerer 
indfasningsstoffer i mængder på over 1 ton 
pr. år, disse stoffer hos det europæiske 
kemikalieagentur. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson eller deres 
fuldmægtig. Producenter eller importører 
kan anmode om, at virksomhedsnavnet 
behandles fortroligt i overensstemmelse 
med artikel 116

(c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

(c) den forventede tonnage-gruppe

(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 

(d) en angivelse af besiddelse af 
undersøgelser (afhængigt af 
undersøgelsestype) om toksikologiske og 
økotoksikologiske "endpoints" på grundlag 
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informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

af forsøg med hvirveldyr med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

(e) angivelse af interesse i at indgå i 
konsortier.

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.
2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes, senest 18 måneder, efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

2a. Agenturet offentliggør senest en måned 
efter afslutningen af præregistreringsfasen 
den fortegnelse over stoffer, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 1, med angivelse 
af navnet på stoffet, CAS-nummeret, og 
hvorvidt mindst en producent eller importør 
skal registreres inden for fem år.
2b. Senest seks måneder efter 
offentliggørelsen af fortegnelsen over 
indfasningsstoffer kan producenter eller 
importører i overensstemmelse med stk. 2 a 
under usædvanlige omstændigheder 
meddele agenturet tilføjelser eller rettelser. 
De skal begrunde anvendelsen af den 
forlængede tidsfrist. Agenturet offentliggør 
derefter inden en måned den endelige 
fortegnelse over indfasningsstoffer.

3. Registranter, der ikke indsender de 3. Registranter, der ikke indsender de 
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oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.

oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.

4. Producenter og importører af
indfasningsstoffer i mængder på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere
kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det format, 
der er fastlagt af agenturet i henhold til 
artikel 108.

4. Hvad angår stoffer i den endelige 
fortegnelse i henhold til stk. 2 a, indsender 
enhver ejer af undersøgelser, hvori der 
indgår hvirveldyr, de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og d), til 
agenturet i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger om 
det pågældende stof i henhold til stk. 1 til 4, 
adgang til data om de enkelte stoffer. De 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
har også adgang til disse data.

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger om 
det pågældende stof i henhold til stk. 1, 
adgang til data om de enkelte stoffer. De 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
har også adgang til disse data.

Or. en

Begrundelse

Efter 18 måneder identificeres alle stoffer, der henhører under Reach (fremskyndelse af 
processen). Dette giver dataejerne langt større mulighed for at dele deres data, ligesom det 
giver registranterne mulighed for at danne konsortier, hvilket støtter målet om at undgå 
unødvendige dyreforsøg.

Denne fortegnelse fremmer deling af data og dannelse af frivillige konsortier på tværs af 
branchen, herunder blandt både store og små virksomheder, der fremstiller/importerer det 
samme stof, uanset mængde. Det giver ligeledes producenter, der fremstiller små mængder, 
mulighed for frivilligt at blive registreret på et tidligere tidspunkt. Virksomheder, der 
fremstiller stoffer i mindre mængder – heraf mange SMV'er – bliver anmodet om at blive 
præregistreret tidligere end i henhold til Kommissionens forslag. Med en ensartet procedure 
giver præregistreringen alle registranter mulighed for at identificere andre 
producenter/importører og potentielle downstream-brugere, som måske ønsker at deltage i 
konsortier. Selv om SMV'erne ikke ønsker at danne konsortier i begyndelsen af processen, har 
de i det mindste mulighed for at gøre det, men kan vælge at blive registreret senere. For at 
sikre gennemsigtighed i selve registreringsprocessen er det ikke for meget at anmode 
SMV'erne om at sende et "postkort" inden registreringen til agenturet.

En erklæring af hensigten om at blive registreret, herunder i forbindelse med forsøg med 
hvirveldyr, medfører i de fleste tilfælde en fælles registrering, samtidig med at 
virksomhedernes ret til at handle i overensstemmelse med deres vigtigste 
forretningsinteresser beskyttes, hvis det skønnes nødvendigt, 
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Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 934
Artikel 26, stk. 1 og 2

1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof 
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder CAS-
nummer, hvis sådanne foreligger

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson eller deres 
repræsentanter. Producenter eller 
importører kan anmode om, at 
virksomhedsnavnet behandles fortroligt i 
overensstemmelse med artikel 116

(c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

(c) den forventede tonnage-gruppe;

(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

(d) en eventuel angivelse af besiddelse af 
undersøgelser (afhængig af 
undersøgelsestype) om de toksikologiske og 
økotoksikologiske "endpoints" i forsøg, 
hvori der indgår hvirveldyr, med henblik på 
registrering

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

(e) angivelse af eventuel interesse i at indgå 
i et konsortium.

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
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var påkrævet.
2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes, senest 18 måneder, efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

Agenturet offentliggør senest en måned 
efter afslutningen af præregistreringsfasen 
den fortegnelse over stoffer, der er 
omhandlet i artikel 26, stk. 1, med angivelse 
af navnet på stoffet, CAS-nummeret, og 
hvorvidt mindst en producent eller importør 
skal indgive en registrering inden for fem 
år.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 26 betyder, at der efter 18 måneder oprettes en enkelt 
præregistrering og dermed en enkel fortegnelse over stoffer. Dette giver producenter, 
forædlingsvirksomheder, brugere og myndigheder større sikkerhed i planlægningen. De 
andre ændringer har til formål at præcisere de krævede oplysninger i forbindelse med 
præregistrering. Ændringsforslaget giver bl.a. bedre beskyttelsen af besiddelse af forsøgsdata 
og fremmer samtidig dannelsen af konsortier. Dermed kan yderligere dyreforsøg undgås.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 935
Artikel 26, stk. 1

1. For at drage fordel af den 
overgangsordning, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 21, skal enhver 
potentiel registrant af et indfasningsstof
indsende alle følgende oplysninger til 
agenturet, i det format, der er fastlagt af 

1. For at præregistrere et indfasningsstof 
indsender enhver producent eller importør, 
der fremstiller eller importerer 1 ton eller 
mere af et stof om året alle følgende 
oplysninger til agenturet, i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 108
med henblik på at udarbejde fortegnelsen 
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agenturet i henhold til artikel 108: over stoffer og delvis indarbejdelse i 
agenturets database.

(a) stoffets navn og, hvis det er relevant, 
navnet på gruppen af stoffer, herunder 
Einecs-nummer og CAS-nummer, hvis 
sådanne foreligger

(a) oplysninger om producenten eller 
importøren, der indsendes som specificeret 
i artikel 9, litra a), nr. (i) og (ii)

(b) registrantens navn og adresse og 
angivelse af kontaktperson

(b) oplysninger om anvendelsen som 
specificeret i artikel 9, litra a), nr. (iii);

(c) den forventede frist for 
registrering/tonnage-gruppe

(c) angivelse af de kendte kategorier af 
anvendelser og eksponering i 
overensstemmelse med bilag Iaa

(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

(d) de fysisk-kemiske data, som 
producenten eller importøren er i 
besiddelse af eller bekendt med, samt 
toksikologiske data indeholdende som 
minimum oplysninger i overensstemmelse 
med bilag V

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

(e) oplysninger om stoffets klassificering og 
mærkning i henhold til artikel 9, litra a), 
nr. (iv)

(ea) forslag til yderligere test af stoffer med 
henblik på at præcisere en kendt eller 
mulig risiko, hvor producenten eller 
importøren er bekendt med denne
(eb) forslag i overensstemmelse med artikel 
9, litra c), om mulig klassificering af 
stoffet.

Den potentielle registrant kan begrænse de 
oplysninger, der skal indsendes i henhold 
til første afsnit, til de 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke forsøg 
var påkrævet.

Or. de
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Begrundelse

Ud fra betragtningen om "ét stof, én registrering" skal oplysningskravene til den 
risikoorienterede præregistreringsproces ændres. Samtidig betyder agenturets centrale 
samlingsrolle, at ikke alle producenter og importører skal indsende alle oplysninger, hvilket 
betyder en meget lettere byrde for producenter og importører, særligt i små og mellemstore 
virksomheder. Der opkræves ved præregistreringen et indledende gebyr, eftersom agenturet 
allerede udfører arbejde på dette tidspunkt. Et af resultaterne er, at størrelsen af 
præregistreringsgebyret kan reduceres. Agenturet samler oplysningerne i fortegnelsen over 
stoffer efter det enkelte stof. Skal ses sammen med ændringsforslagene til stk. 2 til 5 af samme 
forfattere.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 936
Artikel 26, stk. 1, litra c a (nyt)

(ca) graden af persistens, BCF-værdien for 
bioakkumulering og NOEC-værdien for 
(øko)toksicitet

Or. nl

Begrundelse

Graden af persistens, BCF-værdien for bioakkumulering og NOEC-værdien for 
(øko)toksicitet skal indsendes til agenturet (Bloklands prioriterede pakke).

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

Ændringsforslag 937
Artikel 26, stk. 1, litra d

d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

udgår

Or. en
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Begrundelse

Formålet med OSOR er at sikre, at alle foreliggende oplysninger om stoffet stilles til rådighed 
for registranten eller registranterne før de relevante frister for registrering for at undgå at 
gentage forsøg, navnlig med hvirveldyr. Disse ændringsforslag til artikel 26 og tilføjelse af en 
ny artikel 26 a sikrer, at de foreliggende data kommer frem efter agenturets offentliggørelse 
af en fortegnelse over stoffer, som er blevet præregistreret.

Del af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 938
Artikel 26, stk. 1, litra d

d) en angivelse af de fysisk-kemiske, 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

(d) en angivelse af de fysisk-kemiske, andre 
toksikologiske og økotoksikologiske 
"endpoints"/egenskaber, for hvilke han 
eventuelt har relevante undersøgelser eller 
informationer til rådighed med henblik på 
opfyldelse af oplysningskravene i 
forbindelse med registrering

Or. nl

Begrundelse

Graden af persistens, BCF-værdien for bioakkumulering og NOEC-værdien for 
(øko)toksicitet skal indsendes til agenturet (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 939
Artikel 26, stk. 1, litra d a (nyt)

(da) resultat af test af persistens * og 
bioakkumulering **;
* Nedbrydningstest som angivet i punkt 7.2 
i bilag VI
** N-oktanol/vand-fordelingskoefficient 
som angivet i punkt 5.8 i bilag V
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag til støtte for ændringsforslaget til artikel 21, stk. 1, af henholdsvis 
ordføreren og forfatterne til dette ændringsforslag.

Stoffer, der er persistente og bioakkumulerende er særligt problematiske. Disse egenskaber 
kan let og hurtigt identificeres, og bør derfor føjes til præregistreringen. Dette vil gøre det 
muligt at tilføje sådanne stoffer til den første registreringsfase. Det er også nødvendigt for at 
sikre sammenhæng med godkendelsen, som prioriterer PBT- og vPvB-stoffer (se artikel 55, 
stk. 3).

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

Ændringsforslag 940
Artikel 26, stk. 1, litra e

(e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med OSOR er at sikre, at alle foreliggende oplysninger om stoffet stilles til rådighed 
for registranten eller registranterne før de relevante frister for registrering for at undgå at 
gentage forsøg, navnlig med hvirveldyr. Disse ændringsforslag til artikel 26 og tilføjelse af en 
ny artikel 26 a sikrer, at de foreliggende data kommer frem efter agenturets offentliggørelse 
af en fortegnelse over stoffer, som er blevet præregistreret.

Del af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 941
Artikel 26, stk. 1, litra e
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(e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 9, 
litra a), nr. (x), sammen med registreringen.

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (ca) og (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 9, 
litra a), nr. (x), sammen med registreringen.

Or. nl

Begrundelse

Graden af persistens, BCF-værdien for bioakkumulering og NOEC-værdien for 
(øko)toksicitet skal indsendes til agenturet (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 942
Artikel 26, stk. 1, litra e

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr, og hvis dette ikke er tilfældet, 
om han har til hensigt at afgive en positiv 
erklæring i overensstemmelse med artikel 
9, litra a), nr. (x), sammen med 
registreringen.

e) angivelse af hvorvidt undersøgelser 
henvist til i (d) omfatter forsøg med 
hvirveldyr.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med og følger af ændringsforslagene til artikel 9, litra 
a), nr.(x), artikel 24, stk. 5, og artikel 25, stk. 1. Formålet med at fjerne denne bestemmelse er 
at fjerne det frivillige aspekt i forbindelse med indsendelse af forsøgsdata om ikke-hvirveldyr. 
Obligatorisk adgang til data er yderst vigtigt for SMV'er

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 943
Artikel 26, stk. 1, litra e a (nyt)

(e a) en fortegnelse over de anvendelser, 
som brugeren har til hensigt at støtte 
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gennem registreringen.

Or. it

Begrundelse

En fortegnelse over anvendelser, der støttes eller ikke støttes af producenten eller importøren, 
gør systemet mere gennemsigtigt. Det gør det muligt for downstream-brugere på et tidligt 
tidspunkt at identificere, hvornår deres anvendelse ikke støttes, så de kan handle derefter.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 944
Artikel 26, stk. 2

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden: 

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes, senest 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med betragtning 40 og med obligatorisk datadeling bør 
præregistreringsdatoen være den samme for alle indfasningsstoffer, så alle data om dyr og 
andre oplysninger, der kan forhindre dyreforsøg, kan deles af alle producenter og importører 
i SIEF'et. Præregistreringsdatoen bør fremskyndes, så der er tilstrækkelig tid til datadeling 
og test, hvor dette er nødvendigt.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 945
Artikel 26, stk. 2

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 2. Med henblik på overholdelse af 
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skal indsendes senest 18 måneder inden: 
(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år
(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år.

tidsfristerne i artikel 21 indsendes 
oplysningerne senest et år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 26, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 946
Artikel 26, stk. 2

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes inden: 

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller importeret 
i mængder på 1 000 tons eller mere pr. år

(a) seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse for:

(i) indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år, eller
(ii) indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere 
pr. år, og som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 i 
overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF.

(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller importeret 
i mængder på 1 ton eller mere pr. år.

(b) tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse for indfasningsstoffer 
fremstillet eller importeret i mængder på 100 
tons eller mere pr. år;

(ba) seks år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse for indfasningsstoffer 
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fremstillet eller importeret i mængder på 1 
ton eller mere pr. år.

Or. en

Begrundelse

Formålet med OSOR er at sikre, at alle foreliggende oplysninger om stoffet stilles til rådighed 
for registranten eller registranterne før de relevante frister for registrering for at undgå at 
gentage forsøg, navnlig med hvirveldyr. Disse ændringsforslag til artikel 26 og tilføjelse af en 
ny artikel 26 a sikrer, at de foreliggende data kommer frem efter agenturets offentliggørelse 
af en fortegnelse over stoffer, som er blevet præregistreret.

Del af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 947
Artikel 26, stk. 2

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, 
skal indsendes senest 18 måneder inden:

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller 
importeret i mængder på 1 000 tons eller 
mere pr. år

(a) den i artikel 21, stk. 1, fastsatte frist for 
meget problematiske indfasningsstoffer

(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
indfasningsstoffer fremstillet eller importeret 
i mængder på 1 ton eller mere pr. år.

(b) den i artikel 21, stk. 2, fastsatte frist for 
meget problematiske indfasningsstoffer 
fremstillet eller importeret i mængder på 1 
ton eller mere pr. år og for problematiske og 
mindst problematiske stoffer fremstillet 
eller importeret i mængder på 1.000 tons 
eller mere pr. år.

Or. nl

Begrundelse

Risici ved de meget problematiske stoffer skal også vurderes, hvis mængden ikke overstiger 1 
ton pr. år. Disse meget problematiske stoffer kan selv i små mængder forvolde betydelig skade 
på miljøet og menneskers sundhed (Bloklands prioriterede pakke).
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 948
Artikel 26, stk. 3

3. Registranter, der ikke indsender de 
oplysninger, der kræves i henhold til stk. 1, 
kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i 
artikel 21.

3. Der opkræves et gebyr efter indsendelse 
af præregistreringsdokumenterne, ved 
fastlæggelse af hvilket der kan foretages en 
reduktion på grundlag af de indsendte 
oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 26, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 949
Artikel 26, stk. 3 a (nyt)

3a. Agenturet:
(a) udarbejder senest en måned efter 
udløbet af de i stk. 2, litra a), b), og ba) 
ovenfor anførte tidsfrister en fortegnelse 
over præregistrerede stoffer i 
overensstemmelse med de på internettet 
offentligt tilgængelige afsnit. Fortegnelsen 
omfatter kun navnene på stofferne, 
herunder stoffernes eventuelle Einecs- og 
CAS-nummer. 
(b) underretter, hvis det samme stof 
allerede er blevet registreret mindre end 10 
år tidligere, straks den eller de potentielle 
registranter om den eller de tidligere 
registranters navn og adresse, og om de 
relevante resuméer eller fyldige 
undersøgelsesresuméer af undersøgelserne, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, som disse 
allerede har indsendt.
De tilgængelige undersøgelser skal deles 
med den eller de potentielle registranter.



(Ekstern oversættelse)

PE 357.820v01-00 50/117 AM\565932DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Formålet med OSOR er at sikre, at alle foreliggende oplysninger om stoffet stilles til rådighed 
for registranten eller registranterne før de relevante frister for registrering for at undgå at 
gentage forsøg, navnlig med hvirveldyr. Disse ændringsforslag til artikel 26 og tilføjelse af en 
ny artikel 26 a sikrer, at de foreliggende data kommer frem efter agenturets offentliggørelse 
af en fortegnelse over stoffer, som er blevet præregistreret. Del af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 950
Artikel 26, stk. 4

4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere 
kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det 
format, der er fastlagt af agenturet i
henhold til artikel 108.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 26, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 951
Artikel 26, stk. 4

4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre end 
1 ton pr. år samt downstream-brugere kan 
indsende de oplysninger, der er omhandlet i 
stk. 1, til agenturet i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 108.

4. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i mængder på mindre end 
1 ton pr. år med undtagelse af de mest 
problematiske stoffer samt downstream-
brugere kan indsende de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1, til agenturet i det format, 
der er fastlagt af agenturet i henhold til 
artikel 108.
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Or. nl

Begrundelse

Risici ved de mest problematiske stoffer skal også vurderes, hvis mængden ikke overstiger 1 
ton pr. år. Disse mest problematiske stoffer kan selv i små mængder forvolde betydelig skade 
på miljøet og menneskers sundhed (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 952
Artikel 26, stk. 5

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger 
om det pågældende stof i henhold til stk. 1 
til 4, adgang til data om de enkelte stoffer. 
De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne har også adgang til disse 
data.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 26, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 953
Artikel 26, stk. 5

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Det giver de producenter og 
importører, der har indsendt oplysninger om 
det pågældende stof i henhold til stk. 1 til 4, 
adgang til data om de enkelte stoffer. De 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
har også adgang til disse data.

5. Agenturet registrerer de oplysninger, der 
fremsendes i henhold til stk. 1 til 4, i en 
database. Medmindre videregivelse er 
begrænset af artikel 102, 115, stk. 2, og 
116, giver det de producenter og importører, 
der har indsendt oplysninger om det 
pågældende stof i henhold til stk. 1 til 4, 
adgang til data om de enkelte stoffer. De 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne 
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har også adgang til disse data.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 24, stk. 5, af samme forfatter (Aylward).

For downstream-brugere kan anvendelsen af stoffer være yderst fortrolig og betragtes som 
intellektuel ejendom. Videregivelse af anvendelsen af et enkelt vigtigt kemikalie kan afsløre 
fortrolige forretningsoplysninger over for konkurrenterne og kan give konkurrenterne 
mulighed for at imitere processerne. Det bør derfor være op til den tidligere registrant at 
beslutte, om han ønsker at dele sin identitet og tidligere forsøgsdokumentation med en ny 
registrant (Doyle).

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 954
Artikel 26, stk. 5 a (nyt)

5a. Præregistreringen vedlægges ved 
indsendelse et forskud på 
registreringsgebyret som fastlagt af 
agenturet.

Or. en

Begrundelse

Med et forskud på registreringsgebyret ved præregistreringen får agenturet midler til sit 
arbejde på et tidligt tidspunkt, hvilket navnlig kunne være relevant i forbindelse med udvikling 
og validering af alternativer til dyreforsøg.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 955
Artikel 26 a (ny)

Artikel 26
Indsendelse af oplysninger til agenturet 
efter offentliggørelsen af fortegnelser

1. En producent eller importør af et stof i 
en mængde på 1 ton eller derover pr. år, 
som optræder på en fortegnelse 
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offentliggjort af agenturet i 
overensstemmelse med artikel 26, stk. 3 a, 
litra a) skal:

(a) senest 12 måneder efter forordningens 
ikrafttrædelse for stoffer, som er blevet 
præregistreret i overensstemmelse med 
artikel 26, stk. 2, litra a), eller
(b) senest tre et halvt år efter forordningens 
ikrafttrædelse for stoffer, som er blevet 
præregistreret i overensstemmelse med 
artikel 26, stk. 2, litra b),
indsende de i artikel 26, stk. 1, anførte 
oplysninger til agenturet, hvis han er i 
besiddelse af nogen af de oplysninger, der 
er angivet i artikel 9, litra a), nr. (vi) og 
(vii)
Producenter og importører, som har 
indsendt sådanne oplysninger, stiller de i 
artikel 9, litra a), nr. (vi) og (vii) angivne 
oplysninger til rådighed for andre deltagere 
i et SIEF i overensstemmelse med artikel 
27 og 28.
2. Producenter og importører af 
indfasningsstoffer i en mængde på mindre 
end 1 ton pr. år samt downstream-brugere, 
som optræder på fortegnelsen offentliggjort 
af agenturet i overensstemmelse med 
artikel 26, stk. 3 a, litra a), kan indsende de 
i artikel 26, stk. 1, anførte oplysninger eller 
andre relevante oplysninger til agenturet i 
det format, der er fastlagt af agenturet i 
henhold til artikel 108, med henblik på at 
deltage i SIEF'et.

Or. en

Begrundelse

Formålet med OSOR er at sikre, at alle foreliggende oplysninger om stoffet stilles til rådighed 
for registranten eller registranterne før de relevante frister for registrering for at undgå at 
gentage forsøg, navnlig med hvirveldyr. Disse ændringsforslag til artikel 26 og tilføjelse af en 
ny artikel 26 a sikrer, at de foreliggende data kommer frem efter agenturets offentliggørelse 
af en fortegnelse over stoffer, som er blevet præregistreret.
Del af OSOR-pakken.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 956
Artikel 26 a (ny)

Artikel 26
Agenturets forpligtelser i forbindelse med 

præregistrering
1. Agenturet tildeler i overensstemmelse 
med artikel 18, stk. 1, hver præregistrering 
et nummer og meddeler producenten eller 
importøren det.
2. Agenturet foretager senest seks uger 
efter præregistreringsdatoen en 
fuldstændighedskontrol af hver 
præregistrering i overensstemmelse med 
artikel 26, stk. 1, litra a), b) og c). Hvis en 
præregistrering er ufuldstændig, meddeler 
agenturet inden tre uger registranten, 
hvilke yderligere oplysninger der er 
nødvendige, for at registreringen er 
fuldstændig, og fastsætter en rimelig frist 
for indsendelse af disse.
3. Agenturet samler alle oplysninger 
indsendt af producenter og importører i 
forbindelse med præregistreringen af et 
stof på én fortegnelse over stoffer. Der 
udarbejdes en separat fortegnelse for hvert 
enkelt stof, hvis titel skal være stoffets 
navn. 
4. Med henblik på at udarbejde 
fortegnelserne over stoffer offentliggør 
agenturet på sit websted følgende dele af en 
given fortegnelse for hvert enkelt 
præregistreret stof i henhold til stk. 3: 
- stoffets identitet, jf. bilag IV, stk. 2, og
- alle anvendelses- og 

eksponeringskategorier, der er kendt på 
grundlag af de af registranten 
indsendte oplysninger, i henhold til 
bilag Iaa.

Når fortegnelsen offentliggøres, beder 
agenturet alle downstream-brugere om at 
underrette agenturet om hidtil ikke-
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offentliggjorte anvendelses- og 
eksponeringskategorier inden to måneder.

5. Hvis agenturet oplyses om yderligere 
anvendelser efter offentliggørelsen i 
henhold til stk. 4, tilføjer det disse til 
fortegnelsen over stoffer og opdaterer den 
offentliggjorte fortegnelse.

6. Med henblik på klassificering af 
prioritetsniveauer i henhold til artikel 26 b, 
stk. 1, udarbejder agenturet et 
grundlæggende datasæt for hvert 
præregistreret stof på grundlag af de 
oplysninger, der er indsendt i henhold til 
artikel 26, stk. 1, og artikel 26 a, stk. 5. 
Disse grundlæggende data offentliggøres 
ikke. Datasættet skal omfatte følgende 
oplysninger:

(a) alle anvendelses- og 
eksponeringskategorier meddelt af 
præregistranter og downstream-brugere i 
henhold til bilag Iaa

(b) grundlæggende oplysninger om 
stofferne i henhold til bilag V

(c) den samlede mængde af stoffet, der 
produceres i og importeres til Fællesskabet

(d) oplysninger om de anmeldte 
anvendelser i henhold til bilag IV, punkt 3, 
med de relevante mængder,

(e) stoffets klassificering og mærkning i 
henhold til bilag IV, punkt 4,

(f) den klassificering, som producenterne 
og importørerne har foreslået, i henhold til 
artikel 9, litra c), 

Hvis producenter og importører indsender 
modstridende oplysninger om et stof, lader 
agenturet datasættet omfatte de 
grundlæggende oplysninger, der medfører 
et prioritetsniveau med højere krav, jf. 
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artikel 11, stk. 1.
7. Hvis agenturet ikke er i besiddelse af alle 
de grundlæggende oplysninger som angivet 
i stk. 6, litra b), der er nødvendige for at 
udarbejde det grundlæggende datasæt i 
henhold til bilag V, anmoder det 
producenten eller importøren om at 
indsende sådanne oplysninger inden for en 
rimelig frist. Agenturets valg af producent 
eller importør kan primært være baseret på 
deres forretningsinteresser. Producentens 
eller importørens omkostninger til 
indsendelse af sådanne oplysninger deles 
ligeligt imellem dem i overensstemmelse 
med artikel 50.

Or. de

Begrundelse

Producenternes og importørernes arbejde forenkles betydeligt, hvis de indledningsvist kun 
skal indsende eksisterende data, som derefter samles for hvert enkelt stof af agenturet. Som 
følge af fristerne i artikel 21, stk. 1-3, og de nye ordninger i artikel 21, stk. 4, er det i 
producenternes og importørernes interesse at indsende alle de påkrævede oplysninger så 
hurtigt som muligt. Beskyttelse af knowhow kan ligeledes sikres på denne måde. Samtidig er 
proceduren for data om stoffer meget mere effektiv med denne fremgangsmåde. Alt i alt giver 
artikel 26 til 26 b agenturet en meget større arbejdsbyrde i overgangsperioden i forbindelse 
med præregistrering af indfasningsstoffer, end det tidligere var tilfældet. Dette opvejes 
imidlertid af, at udstationeringer eller, i henhold til det franske forslag i Rådet, netværk af 
nationale eksperter kan anvendes i større udstrækning, fordi de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fratages noget af deres arbejde.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 957
Artikel 26 b (ny)

Artikel 26b
Klassificering af prioritetsniveauer og 

anmodninger om yderligere oplysninger
1. Efter udarbejdelsen af det 
grundlæggende datasæt i henhold til artikel 
26 a, stk. 6, klassificerer agenturet hvert 
enkelt stof inden for en periode på seks 
måneder på grundlag af kriterierne 
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toksicitet, tonnageniveau og anvendelse i 
henhold til bilag IVa, i prioritetsniveau 1, 2 
eller 3. Producenten eller importøren kan 
appellere mod klassificeringen i 
overensstemmelse med artikel 87, 88 og 89.
2. Den mængde oplysninger, der skal 
tilvejebringes efter et stofs klassificering i et 
prioritetsniveau, skal afgøres i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 1, og 
rækkefølgen for tilvejebringelse af 
yderligere oplysninger skal afgøres i 
henhold til artikel 21, stk. 1-3.
3. Agenturet underretter producenten eller 
importøren af et stof om, hvorvidt de 
indsendte oplysninger er fyldestgørende i 
henhold til artikel 2, eller hvorvidt der skal 
indsendes yderligere oplysninger i 
overensstemmelse med stk. 2, og i så 
tilfælde, hvilke oplysninger der skal 
indsendes. Agenturet giver producenten 
eller importøren mulighed for inden for 
seks uger skriftligt at påtage sig at 
tilvejebringe disse oplysninger selv eller 
gennem en tredjemand udnævnt af dem 
inden for rimelig tid som fastlagt af 
agenturet. Hvis flere producenter eller 
importører påtager sig dette, vælger 
agenturet, hvem der skal tilvejebringe 
oplysningerne, idet det tager højde for, om 
en producent eller importør allerede er i 
besiddelse af nogle af eller alle 
oplysningerne. Agenturet fordeler 
omkostningerne mellem den producent 
eller importør, der skal tilvejebringe 
oplysningerne, og de andre producenter 
eller importører i henhold til deres andel i 
den samlede mængde stof, der produceres, i 
overensstemmelse med artikel 50.
4. Hvis ingen af producenterne eller 
importørerne påtager sig at tilvejebringe de 
påkrævede oplysninger, jf. stk. 2 og 3, 
udnævner agenturet en tredjemand til dette 
formål. Omkostningerne hertil afholdes af 
stoffets producenter og importører i 
overensstemmelse med stk. 3, fjerde led.
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5. Hvis en producent eller importør, som 
har påtaget sig at tilvejebringe oplysninger 
i overensstemmelse med stk. 3, ikke 
tilvejebringer oplysningerne inden for den 
fastsatte periode, finder stk. 4, første led, 
anvendelse. I dette tilfælde afholdes
omkostningerne til den tredjemand, som 
agenturet har udnævnt, af den producent 
eller importør, som påtog sig at 
tilvejebringe oplysningerne.
6. I tilfælde af at de yderligere oplysninger 
om stoffet, der er nødvendige i henhold til 
stk. 2, er til rådighed for agenturet, samler 
agenturet dem, sammen med de relevante 
undersøgelser, med de grundlæggende 
oplysninger angivet i bilag V, og indfører 
dem i en database. Producenter og 
importører, der er præregistranter af det 
pågældende stof, samt de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne skal have 
adgang til oplysningerne om dette stof. 
Oplysningerne danner grundlag for 
udarbejdelse af registreringsdossieret i 
henhold til artikel 9 og 11 med henblik på 
sikkerhedsdatabladet, jf. artikel 9, litra aa), 
og den kemiske sikkerhedsrapport, jf. 
artikel 9, litra b). I forbindelse med data, 
som agenturet allerede har til rådighed, er 
det tilstrækkeligt at indsende et resume 
sammen med præregistreringsnummeret.
7. En producents eller importørs 
omkostninger til undersøgelser, som 
indføres i databasen i overensstemmelse 
med stk. 6, fordeles af agenturet 
forholdsmæssigt i forhold til tonnageniveau 
blandt de andre præregistranter, under 
hensyntagen til om undersøgelserne også 
er udført af dem.

Or. de

Begrundelse

I lyset af det store antal indfasningsstoffer er det særligt vigtigt at have et gennemsigtigt, 
risikobaseret hændelsesforløb samt et risikobaseret informationskrav med henblik på at 
potentielt farlige stoffer kan identificeres så tidligt som muligt, og således at de nødvendige 
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oplysninger om dem kan tilvejebringes med henblik på hurtig registrering og evaluering. Der 
blev med bilag IV a udarbejdet et brugbart instrument til risikobaseret prioritering, hvor der 
tages højde for toksicitet, eksponering ved anvendelse og de samlede mængder, der 
produceres i eller importeres til Fællesskabet. Samtidig reduceres arbejdsbyrden for de 
enkelte producenter og importører, de eksisterende oplysninger udnyttes, og der opnås en god 
økonomisk balance, når agenturet står for tilvejebringelsen af supplerende oplysninger. En 
yderligere fordel er, at oplysninger, som producenterne, importørerne og agenturet allerede 
sidder inde med, kan bruges i den efterfølgende registreringsproces – med 
omkostningsudligning.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 958
Artikel 27

1. Alle producenter og importører, der har 
indsendt oplysninger til agenturet i henhold 
til artikel 26 for samme indfasningsstof, 
deltager i et forum til udveksling af 
oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum).

udgår

Formålet med hvert SIEF er gennem 
udveksling af oplysninger at reducere 
gentagelser af forsøg mest muligt. 
Deltagerne i et SIEF udleverer allerede 
eksisterende undersøgelser til andre 
deltagere, efterkommer anmodninger fra 
andre deltagere om oplysninger, 
identificerer kollektivt behovene for 
yderligere undersøgelser og tilrettelægger 
disses gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel kan slettes i lyset af den centrale rolle, agenturet spiller i forbindelse med 
samling af oplysninger om stoffer. Dette betyder endvidere, at de meget kontroversielle 
problemer forbundet dermed, som navnlig drejer sig om civilretlige spørgsmål, bliver 
irrelevante.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer og Erna Hennicot-
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Schoepges

Ændringsforslag 959
Artikel 27, stk. 1

1. Alle producenter og importører, der har 
indsendt oplysninger til agenturet i henhold 
til artikel 26 for samme indfasningsstof, 
deltager i et forum til udveksling af 
oplysninger om stoffer (SIEF - Substance 
Information Exchange Forum).

1. Alle producenter og importører samt 
downstream-brugere, der har indsendt 
oplysninger til agenturet i henhold til artikel 
26 for samme indfasningsstof, deltager i et 
forum til udveksling af oplysninger om 
stoffer (SIEF - Substance Information 
Exchange Forum).

Or. en

Begrundelse

Downstream-brugere bør også have adgang til et SIEF med henblik på udveksling af 
oplysninger om risiko og eksponering.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 960
Artikel 27, stk. 2

2. Formålet med hvert SIEF er gennem 
udveksling af oplysninger at reducere 
gentagelser af forsøg mest muligt.
Deltagerne i et SIEF udleverer allerede 
eksisterende undersøgelser til andre 
deltagere, efterkommer anmodninger fra 
andre deltagere om oplysninger, identificerer 
kollektivt behovene for yderligere 
undersøgelser og tilrettelægger disses 
gennemførelse.

2. Formålet med hvert SIEF er med henblik 
på registreringen at fremme udvekslingen 
af ikke-fortrolige oplysninger mellem 
producenter og importører, hvilket 
forhindrer gentagelse af forsøg. Deltagerne 
i et SIEF udleverer allerede eksisterende 
undersøgelser til andre deltagere, 
efterkommer anmodninger fra andre 
deltagere om oplysninger, identificerer 
kollektivt behovene for yderligere 
undersøgelser og tilrettelægger disses 
gennemførelse.

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget. Med henblik på gennemførelse af OSOR er det nødvendigt at udvide 
SIEF'ets kompetencer, således at det kan udføre sine nye opgaver med deling af oplysninger.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 961
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. En producent eller importør kan 
udpege en fysisk eller juridisk person 
etableret i Fællesskabet til at repræsentere 
sig i et SIEF.
2b. Hvis de oplysninger, der kræves i 
henhold til bilag V og VI, ikke er til 
rådighed i SIEF'et, gennemføres der kun 
én undersøgelse i hvert enkelt SIEF af én 
deltager i SIEF'et på vegne af de andre 
deltagere.
2c. Hvis de oplysninger, der kræves i 
henhold til bilag VII og VIII, ikke er til 
rådighed i SIEF'et, angives det i eventuelle 
forslag til yderligere undersøgelser indgivet 
i forbindelse med bilag VII og VIII, hvilken 
virksomhed der skal udføre hver enkelt test, 
hvis testen er påkrævet.

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 27, stk. 2 a, kan tredjemand repræsentere potentielle registranter i et SIEF. 
Dette giver de potentielle registranter mulighed for at skjule deres identitet for andre 
potentielle registranter. De skal imidlertid stadig oplyse deres identitet til agenturet. Del af 
OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 962
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. En producent eller importør kan 
udpege en fysisk eller juridisk person 
etableret i Fællesskabet til at repræsentere 
sig i et SIEF. Repræsentanten skal have 
erfaring med den praktiske håndtering af 
stoffer og oplysningerne derom.
Hvis de oplysninger, der kræves i henhold 
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til bilag V og VI, ikke er til rådighed i 
SIEF'et, gennemføres der kun én 
undersøgelse i hvert enkelt SIEF af én 
deltager i SIEF'et på vegne af de andre 
deltagere. 
Hvis de oplysninger, der kræves i henhold 
til bilag VII og VIII, ikke er til rådighed i 
SIEF'et, angives det i eventuelle forslag til 
yderligere undersøgelser indgivet i 
forbindelse med bilag VII og VIII, hvilken 
virksomhed der skal udføre hver enkelt test, 
hvis testen er påkrævet.

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 963
Artikel 28, titel

Deling af data, hvori indgår forsøg med
hvirveldyr

Deling af data, hvori indgår forsøg med og 
uden dyr

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 964
Artikel 28, titel

Deling af data, hvori indgår forsøg med 
hvirveldyr

Deling af data, hvori indgår forsøg, mellem 
registranter

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre den obligatoriske deling af alle 
risikooplysninger.

Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 965
Artikel 28, stk. 1, afsnit 1

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den database, 
der er omhandlet i artikel 26, og ved at 
kommunikere inden for det SIEF, som han 
deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et 
forsøg med hvirveldyr, inden to måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 26, stk. 
2, om at modtage denne undersøgelse.

1. Før der udføres forsøg for at opfylde 
oplysningskravene i forbindelse med 
registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den database, 
der er omhandlet i artikel 26, og ved at 
kommunikere inden for det SIEF, som han 
deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et 
forsøg, inden to måneder efter den frist, der 
er fastsat i artikel 26, stk. 2, om at modtage 
denne undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre den obligatoriske deling af alle 
risikooplysninger.
Del af OSOR-pakken.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 966
Artikel 28, stk. 1, afsnit 1

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 

1. Før der udføres forsøg med og uden dyr 
for at opfylde oplysningskravene i 
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med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den database, 
der er omhandlet i artikel 26, og ved at 
kommunikere inden for det SIEF, som han 
deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et
forsøg med hvirveldyr, inden to måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 26, stk. 
2, om at modtage denne undersøgelse.

forbindelse med registrering, skal en 
deltager i et SIEF undersøge, om der 
foreligger en relevant undersøgelse ved at 
konsultere den database, der er omhandlet i 
artikel 26, og ved at kommunikere inden for 
det SIEF, som han deltager i. Hvis der findes 
en relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
anmoder en deltager i det SIEF, som vil 
skulle udføre forsøg med og uden dyr, inden 
to måneder efter den frist, der er fastsat i 
artikel 26, stk. 2, om at modtage denne 
undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 967
Artikel 28, stk. 1, afsnit 1

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den database, 
der er omhandlet i artikel 26, og ved at 
kommunikere inden for det SIEF, som han 
deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et 
forsøg med hvirveldyr, inden to måneder 
efter den frist, der er fastsat i artikel 26, stk. 
2, om at modtage denne undersøgelse.

1. Før der udføres forsøg med hvirveldyr for 
at opfylde oplysningskravene i forbindelse 
med registrering, skal en deltager i et SIEF 
undersøge, om der foreligger en relevant 
undersøgelse ved at konsultere den database, 
der er omhandlet i artikel 26, og ved at 
kommunikere inden for det SIEF, som han 
deltager i. Hvis der findes en relevant 
undersøgelse inden for SIEF'et, anmoder en 
deltager i det SIEF, som vil skulle udføre et 
forsøg med hvirveldyr, inden de første to 
måneder af den relevante 
registreringsperiode i henhold til artikel 21.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afstemme fristerne med de faktiske behov. Det skal ses 
sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit III: Datadeling og undgåelse af 
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unødvendige forsøg.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Carl Schlyter

Ændringsforslag 968
Artikel 28, stk. 1, afsnit 2

Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 
til en sådan aftale, deles omkostningerne 
ligeligt. Ejeren udleverer undersøgelsen 
senest to uger efter modtagelse af betaling 
herfor.

Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 
til en sådan aftale, deles omkostningerne i 
forhold til størrelsen af de enkelte parters 
produktion. Ejeren udleverer undersøgelsen 
senest to uger efter modtagelse af betaling 
herfor.

Or. en

Begrundelse

Opretter en mekanisme til retfærdig fordeling af de oprindelige omkostninger til test på linje 
med de tilsvarende ændringer i artikel 25.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 969
Artikel 28, stk. 1, afsnit 2

Senest to uger efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 

Senest tre måneder efter fremsættelse af 
anmodningen forelægger undersøgelsens 
ejer dokumentation for undersøgelsens 
omkostninger over for den eller de deltagere, 
der anmoder om den. Deltageren/deltagerne 
og ejerne tager alle rimelige skridt for at 
opnå en aftale om indbyrdes deling af 
omkostningerne. Hvis de ikke kan nå frem 
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til en sådan aftale, deles omkostningerne
ligeligt. Ejeren udleverer undersøgelsen 
senest to uger efter modtagelse af betaling 
herfor.

til en sådan aftale, beslutter agenturet, 
hvordan omkostningerne skal deles. Ejeren 
udleverer undersøgelsen senest to uger efter 
modtagelse af betaling herfor.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afstemme fristerne med de faktiske behov. Det skal ses 
sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit III: Datadeling og undgåelse af 
unødvendige forsøg.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 970
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

1a. Undladelse af at indsende foreliggende 
oplysninger om hvirveldyr eller andre 
oplysninger, som kunne forhindre 
dyreforsøg, til agenturet vil betyde, at de 
potentielle registranter fortaber retten til at 
registrere det pågældende stof.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres en straf for at nægte at dele de obligatoriske testdata i forbindelse med 
forsøg med hvirveldyr, hvilket vil bidrage til at forhindre gentagne forsøg. Registranter 
og/eller potentielle registranter, som nægter at dele en undersøgelse, som kunne forhindre 
dyreforsøg, med agenturet og/eller andre registranter, bør ikke få lov til at registrere det 
pågældende stof.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 971
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

1a. Hvis den eller de andre deltagere 
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undlader at betale deres andel af 
omkostningerne, kan de ikke få adgang til 
at registrere deres stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslagene til betragtning 39 a og artikel 25, stk. 5 a. For at 
sikre overholdelse af forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre 
gentagne forsøg skal den eller de andre deltagere ikke have lov til at undlade at betale deres 
andel af omkostningerne og derefter udføre samme dyreforsøg.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 972
Artikel 28, stk. 1 b (nyt)

1b. Hvis ejeren af en undersøgelse 
undlader at stille undersøgelsen til 
rådighed for agenturet, har han ikke 
adgang til at registrere sit stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til betragtning 40 a. For at sikre overholdelse af 
forpligtelsen til at dele oplysninger fra dyreforsøg og forhindre gentagne forsøg skal ejeren af 
et forsøg ikke have lov til at forholde den eller de andre deltagere i et SIEF det med henblik 
på at opnå en konkurrencemæssig fordel. Derfor bør ejeren ikke have adgang til at registrere 
sit stof, hvis han undlader at opfylde kravene i stk. 1. Denne bestemmelse ville ikke berøre 
bestemmelserne i stk. 5. 

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter og Jonas 
Sjöstedt

Ændringsforslag 973
Artikel 28, stk. 2

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med hvirveldyr
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
deltagere det SIEF, som har indsendt 

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg inden for SIEF'et, 
kontakter deltageren andre deltagere det 
SIEF, som har indsendt oplysninger om 
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oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet, og som måske skal 
udføre den pågældende undersøgelse. De 
træffer alle de nødvendige foranstaltninger 
for at opnå en aftale om, hvem der skal 
udføre undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere.

samme eller lignende anvendelse af stoffet, 
og som måske skal udføre den pågældende 
undersøgelse. De træffer alle de nødvendige 
foranstaltninger for at opnå en aftale om, 
hvem der skal udføre undersøgelsen på 
vegne af de andre deltagere.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre den obligatoriske deling af alle 
risikooplysninger.

Del af OSOR-pakken

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 974
Artikel 28, stk. 2

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med hvirveldyr
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
deltagere det SIEF, som har indsendt 
oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet, og som måske skal 
udføre den pågældende undersøgelse. De 
træffer alle de nødvendige foranstaltninger 
for at opnå en aftale om, hvem der skal 
udføre undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere.

2. Hvis der ikke foreligger en relevant 
undersøgelse med forsøg med og uden dyr
inden for SIEF'et, kontakter deltageren andre 
deltagere det SIEF, som har indsendt 
oplysninger om samme eller lignende 
anvendelse af stoffet, og som måske skal 
udføre den pågældende undersøgelse. De 
træffer alle de nødvendige foranstaltninger 
for at opnå en aftale om, hvem der skal 
udføre undersøgelsen på vegne af de andre 
deltagere.

Or. en

Begrundelse

Del af OSOR-forslaget.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 975
Artikel 28, stk. 3

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt 
af en anden registrant omfatter resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer 
agenturet afgørelse om at stille resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, til 
rådighed for den eller de andre deltagere.
Den anden registrant har over for 
deltagerne krav på godtgørelse af en ligelig 
andel af omkostningerne, og dette krav skal 
have retskraft ved nationale domstole.

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, griber agenturet ind 
for at sikre, at oplysningerne udleveres, og 
at betalingen er rimelig og proportional.

Or. it

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges det at sikre, at oplysningerne kan deles, og navnlig at 
SMV'erne ikke pålægges uforholdsmæssigt høje omkostninger. Det skal ses sammen med de 
andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit III: Datadeling og undgåelse af unødvendige 
forsøg.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato 

Ændringsforslag 976
Artikel 28, stk. 3

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
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med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt 
af en anden registrant omfatter resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer 
agenturet afgørelse om at stille resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, til 
rådighed for den eller de andre deltagere. 
Den anden registrant har over for 
deltagerne krav på godtgørelse af en ligelig 
andel af omkostningerne, og dette krav skal 
have retskraft ved nationale domstole. 

med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, kan de andre 
deltagere anmode agenturet om at kræve, 
at oplysningerne udleveres mod en rimelig 
og proportional betaling.

Or. it

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges det at indføre princippet om obligatorisk datadeling uden at 
dette medfører en stigning i omkostningerne og antallet af forsøg.

Ændringsforslaget skal ses sammen med ændringsforslagene til artikel 9, litra a), nr. (x), og 
23, stk. 4.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 977
Artikel 28, stk. 3

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt 
af en anden registrant omfatter resuméet 

3. Hvis man ikke kan nå frem til en sådan 
aftale, udpeger agenturet én af deltagerne i 
SIEF'et til at udføre undersøgelsen.  Den 
deltager, der har udført undersøgelsen, skal 
udlevere undersøgelsen og 
dokumentationen for omkostningerne dertil 
til agenturet. Agenturet træffer afgørelse 
om at stille resuméet eller det fyldige 
undersøgelsesresumé, afhængigt af det 
enkelte tilfælde, af den pågældende 
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eller det fyldige undersøgelsesresumé af
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer
agenturet afgørelse om at stille resuméet 
eller det fyldige undersøgelsesresumé, 
afhængigt af det enkelte tilfælde, til rådighed 
for den eller de andre deltagere. Den anden 
registrant har over for deltagerne krav på 
godtgørelse af en ligelig andel af 
omkostningerne, og dette krav skal have 
retskraft ved nationale domstole.

undersøgelse, eller resultaterne deraf, til 
rådighed for den eller de andre deltagere 
mod kvittering for, at den eller de andre 
deltagere har betalt ejeren af 
undersøgelsen en ligelig andel af de 
omkostninger, som denne har 
dokumenteret.

Or. en

Begrundelse

Stk. 3 henviser til stk. 2, som omhandler en situation, hvor der ikke findes en relevant 
undersøgelse omfattende forsøg med hvirveldyr, og hvor deltagerne skal aftale, hvem der skal 
udføre den på vegne af de andre deltagere. Derfor ville der hverken forefindes "en 
undersøgelse, som omhandlet i stk. 2", i forbindelse med hvilken ejeren nægter at udlevere 
enten dokumentation for omkostningerne eller selve undersøgelsen, eller en registrering 
omfattende resuméet eller det fyldige undersøgelsesresumé, som omtales i Kommissionens 
foreslåede tekst. Endvidere ville de oplysninger være at finde i databasen i overensstemmelse 
med stk. 1, hvis en registrering omfattende resuméet eller det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen allerede er indsendt af en anden registrant. I stedet bør der være en 
bestemmelse, der omhandler en situation, hvor der ikke kan indgås en aftale i henhold til stk. 
2, for at sikre opfyldelse af forpligtelsen til at udlevere oplysninger om dyreforsøg og undgå 
gentagne forsøg. De ændringer, der foreslås i sidste sætning, følger af ændringsforslaget til 
artikel 25, stk. 5.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies og Carl Schlyter

Ændringsforslag 978
Artikel 28, stk. 3

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt af 
en anden registrant omfatter resuméet eller 

3. Hvis ejeren af en undersøgelse, som 
omhandlet i stk. 2, afviser enten at 
dokumentere omkostningerne i forbindelse 
med den pågældende undersøgelse eller at 
udlevere selve undersøgelsen til en anden 
eller andre deltagere, fortsætter den eller de 
andre deltagere som om der ikke forelå en 
relevant undersøgelse inden for SIEF'et, 
medmindre en anden registrering indsendt af 
en anden registrant omfatter resuméet eller 
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det fyldige undersøgelsesresumé af
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer agenturet 
afgørelse om at stille resuméet eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, afhængigt af 
det enkelte tilfælde, til rådighed for den eller 
de andre deltagere. Den anden registrant har 
over for deltagerne krav på godtgørelse af en 
ligelig andel af omkostningerne, og dette 
krav skal have retskraft ved nationale 
domstole.

det fyldige undersøgelsesresumé af 
undersøgelsen, afhængigt af det enkelte 
tilfælde. I sådanne tilfælde træffer agenturet 
afgørelse om at stille resuméet eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, afhængigt af 
det enkelte tilfælde, til rådighed for den eller 
de andre deltagere. Den anden registrant har 
over for deltagerne krav på godtgørelse af en 
andel af omkostningerne svarende til 
størrelsen af dennes produktion, og dette 
krav skal have retskraft ved nationale 
domstole.

Or. en

Begrundelse

Opretter en mekanisme til retfærdig fordeling af de oprindelige omkostninger til test på linje 
med de tilsvarende ændringer i artikel 25.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 979
Artikel 28, stk. 3 a (nyt)

3a. Hvis de andre deltagere undlader at 
betale deres andel af omkostningerne, kan 
de ikke få adgang til at registrere deres stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslagene til betragtning 39 a, artikel 25, stk. 5 a, og artikel 
28, stk. 1 c, af samme forfattere. For at sikre overholdelse af forpligtelsen til at dele 
oplysninger fra dyreforsøg og forhindre gentagne forsøg skal den eller de andre deltagere 
ikke have lov til at undlade at betale deres andel af omkostningerne og derefter udføre samme 
dyreforsøg.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 980
Artikel 28 a (ny)
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Artikel 28a
1. I tilfælde af at der er flere registranter af 
et stof, der er registreret i en mængde på 
under 10 tons, og for hvilket der kræves 
yderligere oplysninger som beskrevet i bilag 
V i henhold til artikel 43 a, underretter 
agenturet sådanne registranter om, at der 
findes andre registranter af samme stof. 
Registranterne aftaler inden for [seks] 
måneder, hvem der skal tilvejebringe 
oplysningerne på vegne af dem alle.
2. Hvis registranterne ikke kan nå frem til 
en sådan aftale, udpeger agenturet den 
registrant, der har størst erfaring hermed, 
til ansvarlig for tilvejebringelse af 
oplysningerne.
3. Omkostningerne til tilvejebringelse af de 
påkrævede oplysninger deles ligeligt 
mellem alle registranterne af det 
pågældende stof, medmindre andet er 
aftalt.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med stoffer, hvor der er flere registranter, bør omkostningerne til 
tilvejebringelse af yderligere oplysninger deles ligeligt mellem registranterne. Princippet om 
"ét stof, én registrering" bør finde anvendelse for at reducere omkostningerne for registranter 
med små tonnager, og navnlig for SMV'er, yderligere. Indsendelsen af ét sæt yderligere 
oplysninger ville endvidere betyde, at det ikke ville være nødvendigt at nå til enighed om 
fortolkningen af testdata.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann og Anne Ferreira

Ændringsforslag 981
Artikel 29, stk. -1 (nyt)

-1. Den ansvarlige for markedsføringen af 
et stof i sig selv eller dets anvendelse i et 
præparat eller en artikel, uanset om den 
pågældende er producent, importør, 
downstream-bruger eller distributør, 
udleverer, på modtagerens anmodning, de 
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oplysninger, der er til rådighed og 
nødvendige for planlægningen af mulige 
risikoforanstaltninger før afgivelse af en 
ordre. Disse oplysninger skal udleveres 
gratis senest otte dage efter anmodningen 
til upstream-leverandøren.

Or. fr

Begrundelse

Det primære værktøj til videregivelse af oplysninger i forslaget (artikel 29 og 30) er 
sikkerhedsdatabladet. Det er imidlertid ikke altid obligatorisk at udarbejde eller automatisk 
at udsende databladet (det afhænger af, om de pågældende stoffer eller præparater er 
klassificeret som farlige).

Endvidere ville de relevante oplysninger blive udleveret "senest på tidspunktet for den første 
leverance". 

Der bør udleveres et minimum af oplysninger til brugerne gratis før hver ordre og uanset 
klassificeringen og/eller koncentrationen af stofferne, præparaterne eller artiklerne. Disse 
oplysninger bør give brugerne mulighed for at identificere og dermed foregribe 
risikostyringsforanstaltninger, der eventuelt skal træffes. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis, Anja Weisgerber, Elisabeth 
Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 982
Artikel 29, stk. 1

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende er 
producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som er 
en downstream-bruger eller distributør af 
stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia.

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende er 
producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som er 
en downstream-bruger eller distributør af 
stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia. 
Sikkerhedsdatabladet skal indeholde 
forståelige oplysninger om sikker 
anvendelse af stoffet, som giver 
downstream-brugerne mulighed for at 
anvende stoffet sikkert uden yderligere dyre 
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test og uden at iværksætte egne 
risikostyringsforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Stoffer skal kunne anvendes af downstream-brugerne uden store omkostninger. Især små og 
mellemstore virksomheder er ofte ikke i stand til at udføre dyre test eller iværksætte 
risikostyringsforanstaltninger. 

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 983
Artikel 29, stk. 1

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende er 
producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som er 
en downstream-bruger eller distributør af 
stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia.

1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, opfylder kriterierne i artikel 
54, litra a)-e), eller er blevet identificeret i 
henhold til artikel 54, stk. f), skal den 
ansvarlige for markedsføringen af det 
pågældende stof eller præparat, uanset om 
den pågældende er producent, importør, 
downstream-bruger eller distributør, forsyne 
modtageren, som er en downstream-bruger 
eller distributør af stoffet, med et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

Or. en

Begrundelse

Oplysningerne om et stof skal videregives i forsyningskæden i henhold til kravene i Reach ved 
hjælp af sikkerhedsdatabladet. Det antal stoffer, der kræver et sikkerhedsdatablad, skal 
udvides til at omfatte meget problematiske stoffer, som er nævnt i artikel 54 om godkendelse.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 984
Artikel 29, stk. 1
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1. Hvis et stof eller præparat opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af det pågældende stof 
eller præparat, uanset om den pågældende er 
producent, importør, downstream-bruger 
eller distributør, forsyne modtageren, som er 
en downstream-bruger eller distributør af 
stoffet, med et sikkerhedsdatablad 
udarbejdet i overensstemmelse med bilag Ia.

1. Den ansvarlige for markedsføringen af et
stof eller præparat, uanset om den 
pågældende er producent, importør, 
downstream-bruger eller distributør, skal 
forsyne modtageren, som er en downstream-
bruger eller distributør af stoffet, med et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag Ia.

Or. de

Begrundelse

Et sikkerhedsdatablad skal være obligatorisk for alle stoffer/præparater, eftersom 
sikkerhedsdatabladet kan sendes ned gennem forsyningskæden som information. Det bør også 
indeholde oplysninger om de anvendelses- og eksponeringskategorier, stoffet er placeret i. 
Dette er nødvendigt for, at downstream-brugeren i overensstemmelse med artikel 34 kan 
vurdere, om dennes anvendelse er omfattet af registreringen eller præregistreringen.

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 985
Artikel 29, stk. 1 a (nyt)

1a. Leverandører af præparater, der er 
formuleret i genanvendelsesprocessen, skal 
undtages fra kravet om at udlevere et 
sikkerhedsdatablad til modtagere, jf. 
forordningens bilag I. I stedet skal der 
udleveres et forenklet sikkerhedsdatablad 
for genanvendelse, hvis dette er påkrævet, 
eller hvis modtageren anmoder herom.
Et sådant sikkerhedsdatablad for 
genanvendelse kan indeholde generiske 
data om de stoffer, der er tilsat i 
genanvendelsesprocessen. I forbindelse 
med indsamlingen af generiske data til 
sikkerhedsdatabladet for genanvendelse 
skal leverandøren opfylde kravene til 
sporbarhed for genanvendt plastic i prEN 
249538.
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Or. en

Begrundelse

Det kan udledes af teksten til Reach-forordningen, at hvor der ikke er noget 
sikkerhedsdatablad for indgangsmateriale til en proces, skal der udarbejdes et 
sikkerhedsdatablad for det fremstillede præparat på grundlag af test, en kemisk 
sikkerhedsvurdering og en kemisk sikkerhedsrapport. Virksomheder, der genanvender affald, 
vil ikke modtage et sikkerhedsdatablad med deres indgangsmateriale, hvorfor de vil være 
nødt til at teste deres præparater for at kunne udarbejde et sikkerhedsdatablad -
sandsynligvis for hvert parti, hvis der er store variationer mellem partierne. Omkostningerne 
til sådanne test ville være cirka ti gange større end værdien af materialet, hvilket ville gøre 
genanvendelse af plastic urentabelt. Den deraf følgende nedgang i genanvendelsen af plastic 
ville være i strid med hensigten med de forskellige direktiver om genanvendelse af materiale 
(emballage, udrangerede køretøjer samt elektrisk og elektronisk udstyr osv.) (Aylward og 
Doyle).

For at undgå denne situation og sikre, at de virksomheder, der genanvender plastic, kan 
udarbejde sikkerhedsdatablade med rimelige omkostninger, hvilket ville give dem mulighed 
for at anvende generiske oplysninger om udgangsaffaldsmaterialet i forbindelse med 
sikkerhedsdatablade. Dette ville afskaffe behovet for dyre test og vurderinger af præparater, 
der indeholder stoffer, som allerede er blevet testet og registreret, samt sikre, at 
genanvendelsesvirksomhederne kan overholde forordningens bestemmelser. Anvendelsen af 
generiske oplysninger bør også styrkes ved at følge den foreslåede standard om sporbarhed 
for genanvendt plastic, som er ved at blive udarbejdet fa CEN/TC249/WG11 (Aylward).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 986
Artikel 29, stk. 2, afsnit 2

Hvis sikkerhedsdatabladet udarbejdes for et 
præparat, kan aktøren i forsyningskæden 
udarbejde en kemisk sikkerhedsvurdering 
for præparatet i overensstemmelse med 
bilag Ib. I et sådant tilfælde er det 
tilstrækkeligt, at oplysningerne i 
sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse 
med den kemiske sikkerhedsrapport for 
præparatet i stedet for med den kemiske 
sikkerhedsrapport for hvert enkelt stof i 
præparatet.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Det er for bekosteligt at udarbejde sikkerhedsdatablade for præparater, både teknisk og 
økonomisk. Endvidere kunne det skabe store uligheder mellem producenterne og få stor 
indvirkning på konkurrenceevnen, at der er forskel på, hvornår der kræves vurderinger. Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit IV: 
Oplysninger i forsyningskæden (Vernola m.fl.). 

Udarbejdelse af en kemisk sikkerhedsvurdering for præparater kan være for bekosteligt, både 
teknisk og økonomisk. For at fremme loyal konkurrence bør der ikke være nogen fakultative 
bestemmelser om vurderinger (Foglietta m.fl.).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 987
Artikel 29, stk. 3 og 4

3. Hvis et præparat ikke opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i 
henhold til artikel 5, 6 og 7 i direktiv 
1999/45/EF, men i koncentrationer, der 
hver for sig er = 1 vægtprocent for ikke-
gasformige præparater og = 0,2 
volumenprocent for gasformige 
præparater, indeholder mindst ét stof med 
sundheds- eller miljøskadelige virkninger 
eller ét stof, for hvilket der i medfør af 
Fællesskabets bestemmelser er fastsat 
grænseværdier for eksponering på 
arbejdsstedet, skal den ansvarlige for 
markedsføringen af et præparat, uanset om 
det er producenten, importøren, en 
downstream-bruger eller leverandøren, på 
anmodning af en downstream-bruger 
forelægge et sikkerhedsdatablad udarbejdet 
i overensstemmelse med bilag Ia.
4. Medmindre en downstream-bruger 
anmoder om det, er det ikke nødvendigt at 
levere et sikkerhedsdatablad, når de farlige 
stoffer eller præparater, som udbydes eller 
sælges til offentligheden, er forsynet med 
tilstrækkelige oplysninger til, at brugeren 
kan træffe de fornødne foranstaltninger 

udgår
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med henblik på beskyttelse af sundhed, 
sikkerhed og miljø.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 988
Artikel 29, stk. 6, punkt 16

16. andre oplysninger. 16. andre oplysninger, herunder især: 
- registrerings- eller 

præregistreringsnummeret
- oplysninger om korrekt anvendelse, 

herunder de relevante anvendelses-
og eksponeringskategorier i 
henhold til bilag Iaa.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 989
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, placeres de relevante 
eksponeringsscenarier i 
eksponeringskategorierne som supplement.
Downstream-brugerne skal på grundlag af 
disse oplysninger kunne avende stoffet 
sikkert uden yderligere dyre test og uden at 
iværksætte egne 
risikostyringsforanstaltninger inden for de 
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forskellige eksponeringskategorier, der er 
angivet.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en logisk konsekvens af ændringsforslagene til artikel 29, stk. 1, og 
artikel 3, afsnit 13 a (nyt).

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

Ændringsforslag 990
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
anvendelses- og eksponeringskategorier, 
herunder en beskrivelse af 
eksponeringsscenarierne, i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet og/eller stilles til 
rådighed i elektronisk udgave.

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, 
PNEC) og betingelser for anvendelse gennem hele forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden og bidrager til udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad til den næste aktør i 
forsyningskæden. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 991
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, beskrives de relevante 
eksponeringsanvendelser eller -scenarier i 
de relevante afsnit af sikkerhedsdatabladet.
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Or. en

Begrundelse

Det bilag til sikkerhedsdatabladet, hvor eksponeringsscenarierne beskrives for tilfælde, hvor 
der gennemføres en kemisk sikkerhedsvurdering, er ikke nødvendigt. Et sikkerhedsdatablad 
skal være lettilgængeligt og forståeligt for downstream-brugerne. Det bør undgås at tilføje 
bilag til sikkerhedsdatabladet. Det er ikke nødvendigt at beskrive eksponeringsscenariet i et 
bilag af følgende grunde:

- Den af sikkerhedsbladet omfattede anvendelse er nævnt deri (afsnit 1-2).

- Eksponeringsscenarierne bør være generiske og tilgængelige for alle: Det er uforståeligt, at 
samme eksponeringsscenario ikke anvendes for alle stoffer, der er egnet til en given 
anvendelse, af deres respektive leverandører. Derfor bør samme eksponeringsscenario for en 
given anvendelse også anvendes for alle downstream-brugere.

- En beskrivelse af de af leverandøren anbefalede risikostyringsforanstaltninger for hvert 
enkelt eksponeringsscenario bør specificeres i sikkerhedsdatabladets hovedtekst (primært i 
afsnit 7 og 8).

- Endvidere bør sikkerhedsdatabladet opfylde GHS-kravene.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 992
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, skal de relevante 
eksponeringsscenarier beskrives i de 
relevante afsnit af sikkerhedsdatabladet.

Or. it

Begrundelse

Det bilag til sikkerhedsdatabladet, hvor eksponeringsscenarierne beskrives for tilfælde, hvor 
der gennemføres en kemisk sikkerhedsvurdering, er ikke nødvendigt. Et sikkerhedsdatablad 
skal være lettilgængeligt og forståeligt for downstream-brugerne. Det er ikke nødvendigt at 
beskrive eksponeringsscenariet i et bilag af følgende grunde:

- Eksponeringsscenarierne bør være generiske og tilgængelige for alle: Det er uforståeligt, at 
samme eksponeringsscenario ikke anvendes for alle stoffer, der er egnet til en given 
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anvendelse, af deres respektive leverandører. Derfor bør samme eksponeringsscenario for en 
given anvendelse også anvendes for alle downstream-brugere.

- Endvidere bør sikkerhedsdatabladet opfylde GHS-kravene. 

Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
IV: Oplysninger i forsyningskæden.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 993
Artikel 29, stk. 6, afsnit 2

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres de relevante 
eksponeringsscenarier i et bilag til 
sikkerhedsdatabladet.

Hvor der foretages en kemisk 
sikkerhedsvurdering, anføres det relevante i 
et bilag til sikkerhedsdatabladet.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 29, stk. 1, af samme forfattere.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 994
Artikel 29, stk. 7

7. For så vidt angår identificerede 
anvendelser anvender downstream-brugeren 
relevante oplysninger fra det 
sikkerhedsdatablad, som han har modtaget.

7. For så vidt angår identificerede 
eksponeringskategorier anvender 
downstream-brugeren relevante oplysninger 
fra det sikkerhedsdatablad, som han har 
modtaget.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 3, afsnit 13 a (nyt).
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Ændringsforslag af Chris Davies og Frédérique Ries

Ændringsforslag 995
Artikel 29, stk. 8

8. Et sikkerhedsdatablad leveres i papirform 
eller elektronisk senest på tidspunktet for 
den første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Leverandørerne 
ajourfører det straks i følgende tilfælde:

8. Et sikkerhedsdatablad leveres gratis i 
papirform eller elektronisk senest på 
tidspunktet for den første leverance af et stof 
efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Leverandørerne ajourfører det straks i 
følgende tilfælde:

(a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger

(a) så snart nye data, som kan have 
indvirkning på 
risikostyringsforanstaltningerne, foreligger

(b) når stoffet er blevet registreret
(c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

(c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

(d) når der er blevet pålagt en begrænsning. (d) når der er blevet pålagt en begrænsning.

Den nye, daterede version af oplysningerne, 
der mærkes "Revision (dato)", leveres gratis 
til alle tidligere modtagere, som de har 
leveret stoffet eller præparatet til inden for 
de forudgående 12 måneder.

Den nye, daterede version af oplysningerne, 
der mærkes "Revision (dato)", leveres gratis 
til alle tidligere modtagere, som de har 
leveret stoffet eller præparatet til inden for 
de forudgående 12 måneder.

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at gøre det til et udtrykkeligt krav, at sikkerhedsdatabladet skal 
leveres gratis, med henblik på at sikre sammenhæng med det eksisterende direktiv om 
sikkerhedsdatablade.

Kommissionens formulering i stk. 8, litra a), kan resultere i, at sikkerhedsdatablade hele tiden 
opdateres med nye data, uanset hvor ubetydelige de måtte være. Den nye formulering gør det 
klart, at det kun er nye data, som kan medføre en ændring i den eksisterende risikostyring, 
som bør medtages.

Artikel 29, stk. 8, litra b), er for bureaukratisk og bør udgå.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 996
Artikel 29, stk. 8 a (nyt)

8a. Leverandører af præparater, der er 
formuleret i en genanvendelsesproces, skal 
undtages fra kravet om at udlevere et 
sikkerhedsdatablad til modtagere, jf. 
forordningens bilag I. I stedet skal der 
udleveres et tilpasset og anvendeligt 
sikkerhedsdatablad for genanvendelse, hvis 
dette er påkrævet, eller hvis modtageren 
anmoder herom. 

Or. en

Begrundelse

Reach kunne få en utilsigtet negativ indvirkning på genanvendelsen af plastic. Dette 
ændringsformål har til formål at forhindre dette.

Ændringsforslag af Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Christofer Fjellner og Miroslav 
Ouzký

Ændringsforslag 997
Artikel 29, stk. 8 a (nyt)

8a. Kommissionen foranstalter 
udarbejdelsen af tekniske retningslinjer 
med minimumskravene til 
sikkerhedsdatablade for at sikre, at der 
tilvejebringes præcise og passende 
oplysninger, med henblik på optimal 
anvendelse hos alle aktører i 
forsyningskæden.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedsdatablade kan være et godt værktøj til at udbrede oplysninger langs 
forsyningskæden for både stoffer og præparater. Sikkerhedsdatabladene kan imidlertid kun 
opfylde dette formål, hvis de udarbejdes korrekt. Derfor bør Kommissionen udarbejde en 
teknisk vejledning med minimumskravene til sikkerhedsdatablade.



(Ekstern oversættelse)

AM\565932DA.doc 85/117 PE 357.820v01-00

DA

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 998
Artikel 30

1. Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke skal 
levere et sikkerhedsdatablad i henhold til 
artikel 29, meddeler følgende oplysninger 
til den umiddelbart efterfølgende 
downstream-bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

udgår

(a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
(b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver 
godkendelse, og nærmere oplysninger om 
eventuel godkendelse tildelt eller afvist i 
denne forsyningskæde i henhold til afsnit 
VII
(c) nærmere oplysninger om enhver 
begrænsning pålagt i henhold til afsnit 
VIII
(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og 
gennemføre passende foranstaltninger til 
risikostyring.
2. Oplysninger videregives skriftligt senest 
på tidspunktet for den første leverance af et 
stof efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Leverandørerne ajourfører disse 
oplysninger og videregiver dem straks 
nedad i forsyningskæden i følgende 
tilfælde:
(a) så snart nye data, som kan være 
nødvendige for at fastlægge og gennemføre 
passende risikostyringsforanstaltninger, 
foreligger
(b) når stoffet er blevet registreret
(c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
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afvist
(d) når der er blevet pålagt en 
begrænsning.
Disse nye oplysninger leveres gratis til alle 
tidligere modtagere, som de har leveret 
stoffet eller præparatet til inden for de 
forudgående 12 måneder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 29.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 999
Artikel 30, titel

Forpligtelse til at videregive oplysninger 
nedad i forsyningskæden vedrørende stoffer 
og præparater, for hvilke der ikke kræves et 
sikkerhedsdatablad

Forpligtelse til at videregive oplysninger 
nedad i forsyningskæden vedrørende stoffer, 
præparater og artikler, for hvilke der ikke 
kræves et sikkerhedsdatablad

Or. en

Begrundelse

Der er ingen bestemmelser om videregivelse af oplysninger i forbindelse med stoffer i 
artikler, heller ikke tilfælde, hvor stoffet er godkendt til anvendelse i en artikel. Dette er især 
nødvendigt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, hvor mange typer artikler anvendes. 
Der findes kun oplysninger om kommunikation i forbindelse med godkendte stoffer.

Ændringsforslag af Chris Davies og Frédérique Ries

Ændringsforslag 1000
Artikel 30, stk. 1

1. Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke skal 
levere et sikkerhedsdatablad i henhold til 
artikel 29, meddeler følgende oplysninger til 
den umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

1. Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke skal 
levere et sikkerhedsdatablad i henhold til 
artikel 29, meddeler gratis følgende 
oplysninger til den umiddelbart 
efterfølgende downstream-bruger eller 
distributør nedad i forsyningskæden:
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(a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis sådant 
eller sådanne foreligger

(a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis sådant 
eller sådanne foreligger, for ethvert stof, der
videregives oplysninger om i henhold til 
artikel 30, stk. 1, litra a), b) eller c)

(b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver 
godkendelse, og nærmere oplysninger om 
eventuel godkendelse tildelt eller afvist i 
denne forsyningskæde i henhold til afsnit 
VII

(b) oplysning om, hvorvidt stoffet kræver 
godkendelse, og nærmere oplysninger om 
eventuel godkendelse tildelt eller afvist i 
denne forsyningskæde i henhold til afsnit 
VII

(c) nærmere oplysninger om enhver 
begrænsning pålagt i henhold til afsnit VIII

(c) nærmere oplysninger om enhver 
begrænsning pålagt i henhold til afsnit VIII

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og 
gennemføre passende foranstaltninger til 
risikostyring.

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som kan have 
indvirkning på foranstaltningerne til 
risikostyring.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fjernes det overdrevet bureaukratiske krav om kun at angive 
registreringsnummeret for et stof, som ikke kræver et sikkerhedsdatablad, samtidig med at det 
sikres, at eventuelle registreringsnumre ledsager oplysningerne om godkendelser og 
begrænsninger eller oplysninger, der kan få indvirkning på de eksisterende 
risikostyringsforanstaltninger (hvilket er beskrevet i den nye artikel 30, stk. 1, litra a)-c)). 
Dette er i overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 29, stk. 8, af samme forfattere.

Ændringsforslag af John Bowis og Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 1001
Artikel 30, stk. 1, afsnit 1

Alle aktører i forsyningskæden for et stof 
alene eller i et præparat, som ikke skal 
levere et sikkerhedsdatablad i henhold til 
artikel 29, meddeler følgende oplysninger til 
den umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

Alle aktører i forsyningskæden for eller 
distributører af et stof alene eller i et 
præparat, som ikke skal levere et 
sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 29, 
meddeler følgende oplysninger til den 
umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør nedad i 
forsyningskæden:

Or. en
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Begrundelse

Formålet med at meddele oplysninger nedad i forsyningskæden er at hjælpe brugere af stoffer 
og præparater med at iværksætte passende risikostyringsforanstaltninger. Oplysning af 
registreringsnumre indebærer offentliggørelse af fortrolige oplysninger om præparaters 
sammensætning samt leverandører og giver ikke nogen yderligere fordel, da denne artikel 
kun omhandler ufarlige stoffer.

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1002
Artikel 30, stk. 1, litra a

(a) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med at meddele oplysninger nedad i forsyningskæden er at hjælpe brugere af stoffer 
og præparater med at iværksætte passende risikostyringsforanstaltninger. Oplysning af 
registreringsnumre indebærer offentliggørelse af fortrolige oplysninger om præparaters 
sammensætning samt leverandører og giver ikke nogen yderligere fordel, da denne artikel 
kun omhandler ufarlige stoffer (Bowis m.fl.).

Det er modstridende, at registreringsnumrene for ikke-klassificerede stoffer skal oplyses i 
sikkerhedsdatabladet, når dette ikke synes at være et krav i forbindelse med klassificerede 
stoffer. Dette kunne give anledning til følsomme spørgsmål vedrørende fortrolighed, f.eks. for 
data om præparater. Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag 
til artiklerne i afsnit IV: Oplysninger i forsyningskæden (Vernola m.fl.). 

Forpligtelsen til at oplyse registreringsnumre (artikel 30, stk. 1, litra a)) skal udgå og ikke 
erstattes. På denne måde sikres der bedre beskyttelse af fortrolige virksomheds- og 
forretningsoplysninger uden at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (Weisgerber 
m.fl.)
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann og Anne Ferreira

Ændringsforslag 1003
Artikel 30, stk. 1, litra d

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og 
gennemføre passende foranstaltninger til 
risikostyring.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ændringsforslaget til artikel 29, stk. -1 (nyt).

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle og Thomas Ulmer

Ændringsforslag 1004
Artikel 30, stk. 1, litra d

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og 
gennemføre passende foranstaltninger til 
risikostyring.

(d) alle andre foreliggende og relevante 
oplysninger om stoffet, som er nødvendige 
for at gøre det muligt at fastlægge og 
gennemføre passende foranstaltninger til 
risikostyring i forbindelse med downstream-
brugere.

Or. de

Begrundelse

Kravet om oplysning af registreringsnumre (artikel 30, stk. 1, litra a)) bør udgå, således at 
forretnings- og virksomhedshemmeligheder bedre kan beskyttes uden negative følger for 
menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1005
Artikel 30, stk. 2, afsnit 1

2. Oplysninger videregives skriftligt senest 
på tidspunktet for den første leverance af et 

2. Oplysninger videregives skriftligt eller 
elektronisk senest på tidspunktet for den 
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stof efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Leverandørerne ajourfører disse oplysninger 
og videregiver dem straks nedad i 
forsyningskæden i følgende tilfælde:

første leverance af et stof efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Leverandørerne 
ajourfører disse oplysninger og videregiver 
dem straks nedad i forsyningskæden i 
følgende tilfælde:

Or. en

Begrundelse

Giver mulighed for at anvende ny teknologi til overførsel af oplysninger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 1006
Artikel 30, stk. 2, afsnit 1

Oplysninger videregives skriftligt senest på 
tidspunktet for den første leverance af et stof 
efter denne forordnings ikrafttrædelse. 
Leverandørerne ajourfører disse oplysninger 
og videregiver dem straks nedad i 
forsyningskæden i følgende tilfælde:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at rette en sproglig fejl i den italienske version af 
Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1007
Artikel 30, stk. 2, litra b, c og d

(b) når stoffet er blevet registreret (b) hvis stoffet er blevet registreret

(c) når en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

(c) hvis en godkendelse er blevet tildelt eller 
afvist

(d) når der er blevet pålagt en begrænsning. (d) hvis der er blevet pålagt en begrænsning.
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Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
IV: Oplysninger i forsyningskæden. 

Ændringsforslag af Mary Honeyball, Chris Davies og Frédérique Ries

Ændringsforslag 1008
Artikel 30a (ny)

Artikel 30a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

nedad i forsyningskæden vedrørende 
stoffer i artikler

1. En aktør i forsyningskæden for stoffer 
og præparater, som i en artikel indarbejder 
et stof, der opfylder kriterierne i artikel 54, 
litra a)-e), eller som er identificeret i 
henhold til artikel 54, litra f), leverer disse 
oplysninger sammen med 
sikkerhedsdatabladet til de professionelle 
kunder, hvis kunden anmoder herom.

2. En producent eller importør af en artikel 
oplyser på anmodning en kunde om 
tilstedeværelsen af et stof i artiklen, hvis 
stoffet opfylder kriterierne for godkendelse 
i henhold til artikel 54.

Or. en

Begrundelse

For at kunne styre forsyningskæden for forbrugerartikler, er det nødvendigt med en ret til at 
anmode om oplysninger om de meget problematiske stoffer, der indgår i artikler. Med henblik 
på informationsstrømmen er det ligeledes nødvendigt at sikre, at forbrugerne kan få adgang 
til oplysninger om den potentielle tilstedeværelse af godkendte højrisikokemikalier i 
forbrugerartikler. Denne bestemmelse skal ses sammen med artikel 6 og træder i kraft 
samtidig med artikel 6.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 1009
Artikel 30 a (ny)
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Artikel 30a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

nedad i forsyningskæden vedrørende 
stoffer og præparater i artikler

Enhver aktør videregiver oplysninger 
nedad i forsyningskæden til den 
umiddelbart efterfølgende downstream-
bruger eller distributør, hvis en artikel 
indeholder et stof, som i sig selv eller i et 
præparat opfylder kriterierne i artikel 54, 
litra a)-e), eller er blevet identificeret i 
henhold til artikel 54, litra f).

Or. en

Begrundelse

Aktører i forsyningskæden skal gøres opmærksomme på, at et meget problematisk stof er 
blevet indarbejdet i den artikel, de har købt. Dette ville give aktørerne mulighed for at træffe 
velovervejede miljørigtige valg. Det er afgørende at have tilstrækkelige produktoplysninger i 
alle dele af forsyningskæden, idet erfaringen viser, at stoffer kan frigives, når artikler 
anvendes eller forarbejdes, og når de bliver til affald. Eksempler herpå er azofarvestoffer i 
tekstiler, flammehæmmende midler samt phthalater i plastic og kviksølv i batterier. Reach 
skal ændres med henblik på at sikre, at oplysninger om artikler også videregives.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann og Anne Ferreira

Ændringsforslag 1010
Artikel 30 a (ny)

 Artikel 30a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 
om meget problematiske stoffer i artikler

Enhver producent, importør og distributør 
af artikler giver alle downstream-brugere 
oplysninger om tilstedeværelsen af et stof, 
der opfylder følgende betingelser:
(a) agenturet har fastlagt, at stoffet 
opfylder kriterierne i artikel 54
(b) stoffet er til stede i artikler i en 
koncentration på mere end 0,1 % i en 
homogen del af artiklen.
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Alle aktører i forsyningskæden skal give de 
kunder, der modtager disse artikler, disse 
oplysninger, så længe betingelserne i litra 
b) er opfyldt.

Or. fr

Begrundelse

Ifølge det nuværende forslag er det ikke et krav, at brugerne bliver oplyst om tilstedeværelsen 
af kemikalier i artikler. Disse oplysninger er nødvendige for at sikre downstream-brugernes 
troværdighed hos deres kunder og for at opfylde forpligtelserne i henhold til anden 
lovgivning.  

Endvidere kan brugerne blive direkte påvirket af skadelige stoffer i artikler, navnlig i 
forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt genanvendelse. Dette 
ændringsforslag vil ligeledes komme SMV'erne til gode i lyset af de specifikke problemer, de 
har med at få oplysninger fra leverandørerne, i sammenligning med store virksomheder. 

I dag genanvendes byggematerialer i større og større udstrækning og bruges i bygge- og 
anlægsarbejde, hvilket bidrager betydeligt til den bæredygtige udvikling. Det er imidlertid 
muligt, at det genanvendte materiale indeholder meget problematiske stoffer, og det bør være 
muligt for virksomheder at få oplysninger herom. Hverken direktivet om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (96/61/EF) eller direktivet om byggevarer 
(89/106/EØF) garanterer sikker anvendelse af farlige kemikalier eller sikrer, at brugerne får 
tilstrækkelige oplysninger. 

Den foreslåede koncentrationsgrænse på 0,1 % er på linje med klassifikationsgrænserne i 
henhold til det eksisterende direktiv om farlige præparater (1999/45/EØF).

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Ændringsforslag 1011
Artikel 30 b (ny)

 Artikel 30 b
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om problematiske stoffer i artikler
Enhver producent, importør og distributør 
af artikler videregiver oplysninger om 
tilstedeværelsen af et stof, der opfylder 
klassifikationskriterierne for farlige stoffer 
i direktiv 67/548, hvis stoffets koncentration 
i artiklen er mindst 0,1 % i en homogen del 
af produktet, og hvis kunden specifikt 
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anmoder om disse oplysninger. 
Leverandøren af produktet videregiver 
skriftligt oplysningerne til kunden inden 
otte dage.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ændringsforslaget til artikel 30 a (ny).

Med henblik på at sikre Reach-direktivets fleksibilitet bør oplysninger om tilstedeværelsen af 
farlige stoffer ikke skulle videregives automatisk, men kun på kundernes anmodning.

Ændringsforslag af Liam Aylward og Avril Doyle

Ændringsforslag 1012
Artikel 31, afsnit 1

Enhver aktør i forsyningskæden for et stof 
eller et præparat meddeler følgende 
oplysninger til den næste aktør eller 
distributør opad i forsyningskæden:

Medmindre det medfører udbredelse af 
fortrolige oplysninger, som er beskyttet i 
henhold til artikel 116, meddeler enhver
aktør i forsyningskæden for et stof eller et 
præparat følgende oplysninger til den næste 
aktør eller distributør opad i 
forsyningskæden:

Or. en

Begrundelse

Der bør gives en undtagelse fra rapportering opad i forsyningskæden for downstream-
brugere, hvis dette ville medføre udbredelse af fortrolige oplysninger om downstream-
brugeren eller dennes specifikke anvendelsen af det kemiske stof. Dette er f.eks. 
hensigtsmæssigt, hvis en downstream-bruger har identificeret en unik anvendelse af et kemisk 
stof, og downstream-brugeren beslutter at registrere den pågældende anvendelse separat for 
ikke at afsløre den specifikke anvendelse over for kemikalieproducenten og sikre, at 
producenten videregiver oplysninger om denne anvendelse til downstream-brugerens 
konkurrenter.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 1013
Artikel 31, stk. 1, litra a og b
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(a) nye oplysninger om farlige egenskaber, 
uanset hvilke anvendelser, der er tale om

(b) alle andre oplysninger, som kan sætte 
spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af de 
foranstaltninger til risikostyring, der er 
identificeret i et sikkerhedsdatablad leveret 
til ham, idet disse oplysninger kun skal 
meddeles for identificerede anvendelser.

(a) nye oplysninger om farlige egenskaber, 
uanset hvilke eksponeringskategorier, der er 
tale om

(b) alle andre oplysninger, som kan sætte 
spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af de 
foranstaltninger til risikostyring, der er 
identificeret i et sikkerhedsdatablad leveret 
til ham, idet disse oplysninger kun skal 
meddeles for identificerede 
eksponeringskategorier.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 10 til artikel 3, afsnit 13 a (nyt).

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 1014
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Alle de downstream-brugere, som deltog i 
udarbejdelsen af sikkerhedsoplysningerne, 
viderebringer oplysningerne til alle 
modtagere, dog ikke til de individuelle 
forbrugere. Forbrugerne kan få disse 
oplysninger fra deres sammenslutninger og 
institutionelle organisationer. 
Producenterne udleverer de nødvendige 
data inden 15 dage.

Or. el

Begrundelse

Dette ændringsforslag er vigtigt for at sikre viderebringelse af korrekte oplysninger uden at 
skabe en ekstra byrde i forhold til mængden af forbrugere og styrker organisationers rolle. 
Det er mere direkte og forståeligt end de nuværende bestemmelser.
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Ændringsforslag af Mary Honeyball, Karin Scheele, Anne Ferreira og Marie-Noëlle 
Lienemann

Ændringsforslag 1015
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler

Downstream-brugere, som indarbejder et 
stof eller et præparat, for hvilket der er 
udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i en 
artikel, og downstream-brugere, der senere 
håndterer eller viderebehandler den artikel, 
videregiver sikkerhedsdatabladet til enhver 
modtager af artiklen eller et derivat deraf. 
Forbrugere er ikke modtagere.

Forbrugerne har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om de stoffer, der findes i en 
artikel, som denne producerer eller 
importerer. Producenten eller importøren 
svarer inden 15 arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse

Producenter af artikler, detailhandlere og forbrugere bør være i stand til at finde ud af, 
hvorvidt specifikke stoffer findes i slutproduktet, og om nødvendigt finde mere sikre 
alternativer. Der fastsættes en frist på 15 dage, hvilket er den standardfrist, der anvendes i 
forordning 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter fra Fællesskabets institutioner.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 1016
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler
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Downstream-brugere, som indarbejder et 
stof eller et præparat, for hvilket der er 
udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i en 
artikel, og downstream-brugere, der senere 
håndterer eller viderebehandler den artikel, 
videregiver sikkerhedsdatabladet til enhver 
modtager af artiklen eller et derivat deraf. 
Forbrugere er ikke modtagere.
Offentligheden har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om de stoffer, der findes i en 
artikel, som denne producerer eller 
importerer. Producenten eller importøren 
svarer inden 15 arbejdsdage.

Or. en

Begrundelse

Producenter af artikler, detailhandlere og offentligheden bør være i stand til at finde ud af, 
hvorvidt specifikke stoffer findes i slutproduktet, og om nødvendigt finde mere sikre 
alternativer. Der fastsættes en frist på 15 dage, hvilket er den standardfrist, der anvendes i 
forordning 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter fra Fællesskabets institutioner.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 1017
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler
1. En aktør i forsyningskæden for stoffer 
og præparter, som indarbejder et stof 
omfattet af artikel 54, litra a)-f), i en 
artikel, underretter alle downstream-
brugere og distributører herom.
2. Hvis forbrugeren anmoder derom, 
videregiver distributøren af en artikel 
oplysninger om tilstedeværelsen i artiklen 
af stoffer omfattet af artikel 54, stk. a)-f).

Or. en
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Begrundelse

Videregivelsen af oplysninger i forsyningskæden fra producenten til downstream-brugerne i 
henhold til Reach stopper, når et kemikalie indarbejdes i en artikel. Dette ændringsforslag 
sikrer, at aktører længere nede i forsyningskæden for artikler modtager oplysninger om 
tilstedeværelsen af farlige kemikalier i disse artikler. Disse oplysninger er endvidere 
nødvendige for, at producenter/brugere af artikler kan overholde anden 
fællesskabslovgivning (f.eks. produktsikkerhedsdirektivet, legetøjsdirektivet), for at undgå 
anvendelse af kemikalier og, hvad der er vigtigere, for at give forbrugerne sådanne 
oplysninger.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1018
Artikel 32, titel

Arbejdstagernes adgang til oplysningerne i 
sikkerhedsdatablade

Arbejdstagernes adgang til 
sikkerhedsoplysninger

Or. it

Begrundelse

Det er ikke alle oplysningerne i sikkerhedsdatabladet, der bør være tilgængelige. Dette 
ændringsforslag skal ses sammen med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit IV: 
Oplysninger i forsyningskæden.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1019
Artikel 33

Alle aktører i forsyningskæden skal samle 
alle de oplysninger, som de har brug for for 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning, og holde dem tilgængelige 
i en periode på mindst 10 år efter det 
tidspunkt, hvor de sidst fremstillede, 
importerede, leverede eller anvendte stoffet 
alene eller i et præparat. Enhver aktør i 
forsyningskæden skal efter anmodning 
straks fremsende sådanne oplysninger til 

Alle aktører i forsyningskæden skal samle 
alle de oplysninger, som de har brug for for 
at opfylde deres forpligtelser i henhold til 
denne forordning, og holde dem tilgængelige 
i en periode på mindst fem år efter det 
tidspunkt, hvor de sidst fremstillede, 
importerede, leverede eller anvendte stoffet 
alene eller i et præparat. Enhver aktør i 
forsyningskæden skal efter anmodning 
straks fremsende sådanne oplysninger til 
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eller gøre dem tilgængelige for enhver 
kompetent myndighed i den medlemsstat, 
hvor den pågældende aktør i 
forsyningskæden er etableret, eller til
agenturet, med forbehold af bestemmelserne 
i afsnit II og VI.

eller gøre dem tilgængelige for agenturet, 
med forbehold af bestemmelserne i afsnit II 
og VI.

Or. de

Begrundelse

Forpligtelsen til at holde alle Reach-oplysninger tilgængelige i 10 år efter det tidspunkt, hvor 
stoffet sidst blev fremstillet, importeret, leveret eller anvendt, udgør et stort bureaukratisk 
problem for små og mellemstore virksomheder. Denne periode bør derfor reduceres til fem 
år.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1020
Artikel 34, titel, stk. 1 og 1 a (nyt)

Downstream-brugernes kemiske 
sikkerhedsvurdering og

pligt til at anvende og anbefale 
risikobegrænsende foranstaltninger

Downstream-brugernes vurderinger og
pligt til at anvende og anbefale 

risikobegrænsende foranstaltninger

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering.

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering.

1a. Før downstream-brugeren tager et stof i 
anvendelse, undersøger han, om 
anvendelsen svarer til en anvendelses- og 
eksponeringskategori, som er vurderet ved 
registreringen, eller som er opført på 
fortegnelsen over stoffer i henhold til 
artikel 26 a, stk. 3-5.

Or. de

Begrundelse

Downstream-brugeren skal sikre sig, at anvendelsen svarer til en registreret eller 
præregistreret anvendelses- og eksponeringskategori.
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Ændringsforslag af Holger Krahmer og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 1021
Artikel 34, stk. 1

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering.

1. En downstream-bruger kan levere 
oplysninger for at hjælpe med udarbejdelsen 
af en registrering. Oplysningerne kan 
sendes direkte til agenturet. 
Bestemmelserne i afsnit III om deling af 
oplysninger finder tilsvarende anvendelse 
på downstream-brugeren.

Or. en

Begrundelse

Uden at have mulighed for at rapportere direkte til agenturet ville downstream-brugernes ret 
til beskyttelse af oplysninger blive sat på spil. Ellers ville oplysningerne være tilgængelige for 
leverandøren uden mulighed for at kontrollere, hvordan de anvendes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 1022
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger eller 
distributør eller anden aktør i 
forsyningskæden, som leverer et stof til 
ham, om en anvendelse med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
anvendelse. Når han gør dette, skal han 
levere tilstrækkelige oplysninger til at sætte 
sin leverandør i stand til at udarbejde en
eksponeringsvurdering til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering. 
Denne bestemmelse gælder ikke for 
anvendelser, der ikke støttes.

Or. en

Begrundelse

Leverandøren bør ikke være forpligtet til at støtte alle de anvendelser, som en downstream-
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bruger angiver, eller til at udarbejde eksponeringsscenarier for anvendelser, han ikke støtter.

Stk. 2 burde ikke være i strid med punkt 16 i sikkerhedsdatabladet (også del af GHS-
sikkerhedsdatabladet).

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1023
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at fremlægge et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

I henhold til artikel 3, stk. 26, kan 
producenten, importøren eller downstream-
brugeren nægte at fremlægge et 
eksponeringsscenario.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at leverandører kun undtagelsesvist er berettiget til at 
nægte at give en downstream-bruger det nødvendige eksponeringsscenario for en anvendelse. 
Dette er især gavnligt for SMV'er, da det styrker retssikkerheden og gør omkostningerne mere 
gennemsigtige. Ændringsforslaget skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 
26.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 1024
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør, downstream-bruger, distributør 
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leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

eller enhver anden aktør i 
forsyningskæden, som leverer et stof til 
ham, om en anvendelse med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
anvendelse. Når han gør dette, skal han 
levere tilstrækkelige oplysninger til at sætte 
sin leverandør i stand til at udarbejde et 
eksponeringsscenario til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering.

Denne bestemmelse gælder ikke for 
uautoriserede anvendelser.

Or. fr

Begrundelse

Leverandøren bør ikke forpligtes til at tillade alle de anvendelser, en downstream-bruger 
angiver, eller til at udarbejde et eksponeringsscenario for en anvendelse, som denne ikke har 
godkendt.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1025
Artikel 34, stk. 2

2.  Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2.  Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at kunne fremlægge et 
eksponeringsscenario til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering.

Denne bestemmelse gælder ikke for 
utilsigtede anvendelser.

Or. it
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Begrundelse

En leverandør bør ikke være forpligtet til at kunne fremlægge eksponeringsscenarier for 
utilsigtede anvendelser.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 1026
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om et stofs 
eksponeringskategorier med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
eksponeringskategori. Når han gør dette, 
skal han levere tilstrækkelige oplysninger til 
at sætte sin leverandør i stand til at 
udarbejde de nødvendige 
eksponeringsscenarier til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 3, afsnit 13 a (nyt).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1027
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse,
som ikke svarer til en vurderet eller 
præregistreret anvendelses- eller 
eksponeringskategori, med det formål at 
gøre denne anvendelse til en identificeret 
anvendelse. Når han gør dette, skal han 
levere tilstrækkelige oplysninger til at sætte 
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sikkerhedsvurdering. sin leverandør i stand til at klassificere 
anvendelsen i en anvendelses- og 
eksponeringskategori, jf. bilag Iaa, samt at 
udarbejde en eksponeringsvurdering til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering eller i forbindelse med 
udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34, stk. 1, litra a).

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

Ændringsforslag 1028
Artikel 34, stk. 2

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse. Når han gør 
dette, skal han levere tilstrækkelige 
oplysninger til at sætte sin leverandør i stand 
til at udarbejde et eksponeringsscenario til 
anvendelse i leverandørens kemiske 
sikkerhedsvurdering.

2. Enhver downstream-bruger har ret til 
skriftligt at underrette den producent, 
importør eller downstream-bruger, som 
leverer et stof til ham, om en anvendelse 
med det formål at gøre denne anvendelse til 
en identificeret anvendelse, jf. artikel 3, stk. 
25 og 30. Når han gør dette, skal han levere 
tilstrækkelige oplysninger til at sætte sin 
leverandør i stand til at udarbejde et 
eksponeringsscenario til anvendelse i 
leverandørens kemiske sikkerhedsvurdering.

Or. de

Begrundelse

En bruger bør være i stand til at underrette sin leverandør om en eller flere yderligere 
anvendelses- og eksponeringskategorier. Anvendelses- og eksponeringskategorierne bør 
danne grundlag for informationsstrømmen langs forsyningskæden. Anvendelses- og 
eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling af oplysninger 
om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, PNEC) og 
betingelser for anvendelse gennem hele forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden og bidrager til udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad til den næste aktør i 
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forsyningskæden.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1029
Artikel 34, stk. 4

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse, 
der falder uden for de betingelser, som er 
beskrevet i et eksponeringsscenario, som 
han har modtaget i et sikkerhedsdatablad.

Hvis en downstream-bruger gennemfører 
eller anbefaler et eksponeringsscenario, 
som mindst omfatter de betingelser, som 
han har fået beskrevet i det 
eksponeringsscenario, som han har 
modtaget, behøver han ikke udarbejde en 
kemisk sikkerhedsrapport.
Downstream-brugeren behøver ikke at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport, 
hvis der er tale om et af følgende tilfælde:
(a) det kræves ikke, at der følger et 
sikkerhedsdatablad med stoffet
(b) det kræves ikke, at hans leverandør 
udarbejder en kemisk sikkerhedsrapport.

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder, for enhver 
anvendelse, der falder uden for en 
anvendelses- eller eksponeringskategori, og 
som han har modtaget i et 
sikkerhedsdatablad, sit eget 
sikkerhedsdatablad i henhold til bilag Ia, 
hvori der tages højde for denne anden 
anvendelse. I den forbindelse skal han 
kategorisere sin anvendelse i en 
anvendelses- og eksponeringskategori, jf. 
bilag Iaa.

Or. de

Begrundelse

Det er for meget at forlange, at en downstream-bruger udarbejder en sikkerhedsrapport for et 
stof. Det er tilstrækkeligt, at han udarbejder et sikkerhedsdatablad.
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Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne og 
Mechtild Rothe

Ændringsforslag 1030
Artikel 34, stk. 4

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse, 
der falder uden for de betingelser, som er 
beskrevet i et eksponeringsscenario, som 
han har modtaget i et sikkerhedsdatablad.
Hvis en downstream-bruger gennemfører 
eller anbefaler et eksponeringsscenario, som 
mindst omfatter de betingelser, som han har 
fået beskrevet i det eksponeringsscenario, 
som han har modtaget, behøver han ikke 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport.
Downstream-brugeren behøver ikke at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport, hvis 
der er tale om et af følgende tilfælde:

(a) det kræves ikke, at der følger et 
sikkerhedsdatablad med stoffet

(b) det kræves ikke, at hans leverandør 
udarbejder en kemisk sikkerhedsrapport.

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse, 
der falder uden for de anvendelses- og 
eksponeringskategorier, som han har 
modtaget i et sikkerhedsdatablad.
Hvis en downstream-bruger gennemfører 
eller anbefaler et eksponeringsscenario, som 
mindst omfatter de betingelser, som han har 
fået beskrevet i de anvendelses- og 
eksponeringskategorier, som han har 
modtaget, behøver han ikke udarbejde en 
kemisk sikkerhedsrapport.

Downstream-brugeren behøver ikke at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport, hvis 
der er tale om et af følgende tilfælde:
(a) det kræves ikke, at der følger et 
sikkerhedsdatablad med stoffet
(b) det kræves ikke, at hans leverandør 
udarbejder en kemisk sikkerhedsrapport.

Or. de

Begrundelse

En bruger bør være i stand til at underrette sin leverandør om en eller flere yderligere 
anvendelses- og eksponeringskategorier. Anvendelses- og eksponeringskategorierne bør 
danne grundlag for informationsstrømmen langs forsyningskæden. Anvendelses- og 
eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling af oplysninger 
om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, PNEC) og 
betingelser for anvendelse gennem hele forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden og bidrager til udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad til den næste aktør i 
forsyningskæden.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1031
Artikel 34, stk. 4, afsnit 1

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse, 
der falder uden for de betingelser, som er 
beskrevet i et eksponeringsscenario, som han 
har modtaget i et sikkerhedsdatablad.

4. En downstream-bruger af et stof alene 
eller i et præparat udarbejder en kemisk 
sikkerhedsrapport i overensstemmelse med 
bilag XI for så vidt angår enhver anvendelse 
i en mængde på 1 ton eller derover pr. år 
pr. stof, der falder uden for de betingelser, 
som er beskrevet i et eksponeringsscenario, 
som han har modtaget i et 
sikkerhedsdatablad.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer lige behandling af registranter og downstream-brugere med 
hensyn til anvendelser, der skal medtages i en kemisk sikkerhedsvurdering, hvilket af 
praktiske årsager kun bør kræves for anvendelser i en mængde på 1 tons eller derover pr. år.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 1032
Artikel 34, stk. 4, afsnit 3

Downstream-brugeren behøver ikke at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport, hvis 
der er tale om et af følgende tilfælde:

Downstream-brugeren behøver ikke at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsrapport, hvis 
der er tale om ethvert af følgende tilfælde:

(a) det kræves ikke, at der følger et 
sikkerhedsdatablad med stoffet

(a) det kræves ikke, at der følger et 
sikkerhedsdatablad med stoffet

(b) det kræves ikke, at hans leverandør 
udarbejder en kemisk sikkerhedsrapport.

(b) det kræves ikke, at hans leverandør 
udarbejder en kemisk sikkerhedsrapport.

(ba) i en periode på fem år for en 
anvendelse til produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling, under 
forudsætning af at han fremsender de i 
artikel 35 anførte oplysninger til agenturet 
sammen med en fortegnelse over sine 
forbrugere og brugere, og den anslåede 
mængde, han bruger til den produkt- og 
procesorienterede forskning og udvikling. 
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver downstream-brugere, der beskæftiger sig med produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, mulighed for at blive undtaget fra forpligtelsen til at 
udarbejde en kemisk sikkerhedsvurdering for den anvendelse ved at fremsende nogle 
yderligere oplysninger, som ikke er vanskelige at fremskaffe, med den rapport, de skal sende 
til agenturet for den anvendelse i henhold til artikel 35 (skal ses sammen med 
ændringsforslagene til artikel 3, stk. 22, artikel 4 a og artikel 7 af samme forfatter).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1033
Artikel 34, stk. 5

5. Enhver downstream-bruger identificerer, 
gennemfører og, hvis dette er relevant, 
anbefaler passende foranstaltninger til en 
tilfredsstillende styring af risici, som er 
identificeret i enten:
(a) det eller de sikkerhedsdatablade, som 
han har modtaget, eller
(b) i hans egen kemiske 
sikkerhedsvurdering.

5. Enhver downstream-bruger identificerer, 
gennemfører og, hvis dette er relevant, 
anbefaler passende foranstaltninger til en 
tilfredsstillende styring af risici, som er 
identificeret i hans sikkerhedsdatablad.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34, stk. 4, ovenfor.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1034
Artikel 34, stk. 6

6. Downstream-brugere skal gøre deres 
kemiske sikkerhedsrapport tilgængelig og 
holde den ajourført.

6. Downstream-brugere skal gøre deres 
sikkerhedsdatablad tilgængeligt og holde 
det ajourført.
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Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34, stk. 4, ovenfor.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1035
Artikel 34, stk. 7

7. Artikel 13, stk. 2 og 5, finder tilsvarende 
anvendelse.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34, stk. 4, ovenfor.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 1036
Artikel 35

1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 
dette eksponeringsscenario.

2. De oplysninger, der indberettes af 
downstream-brugeren, skal omfatte følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

a) hans identitet og oplysninger om, 

1. Før en downstream-bruger påbegynder 
anvendelse af et stof i en 
eksponeringskategori, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter den givne 
eksponeringskategori, og hvis downstream-
brugeren anvender stoffet på en måde, der 
adskiller sig herfra.
2. De oplysninger, der indberettes af 
downstream-brugeren, skal omfatte følgende 
oplysninger i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108:

a) hans identitet og oplysninger om, 
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hvorledes han kan kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis sådant 
eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, hvis 
denne kendes
e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne
f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering.

3. Downstream-brugeren ajourfører straks 
disse oplysninger, hvis der finder en ændring 
sted i de oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med stk. 1.

4. En downstream-bruger underretter 
agenturet i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, hvis hans 
klassificering af et stof afviger fra 
leverandørens klassificering.

5. Der kræves ikke indberetning i henhold til 
stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 1 ton pr. år.

hvorledes han kan kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis sådant 
eller sådanne foreligger

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

d) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, hvis 
denne kendes
e) en kortfattet generel beskrivelse af 
eksponeringskategorierne
f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering.

3. Downstream-brugeren ajourfører straks 
disse oplysninger, hvis der finder en ændring 
sted i de oplysninger, der er indberettet i 
overensstemmelse med stk. 1.

4. En downstream-bruger underretter 
agenturet i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, hvis hans 
klassificering af et stof afviger fra 
leverandørens klassificering.

5. Der kræves ikke indberetning i henhold til 
stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 10 tons pr. år.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 10 til artikel 3, afsnit 13 a (nyt). 2. Se begrundelsen til 
ændringsforslag 10 til artikel 2, stk. 1.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1037
Artikel 35, titel

Forpligtelse for downstream-brugere til at 
fremsende oplysninger

Forpligtelse for downstream-brugere til at 
fremsende oplysninger til agenturet

Or. de

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1038
Artikel 35, stk. 1

1. Før en downstream-bruger påbegynder 
en særlig anvendelse af et stof, der af en 
aktør længere opad i forsyningskæden er 
blevet registreret i overensstemmelse med 
artikel 5 eller 16, skal han meddele 
agenturet de oplysninger, der er angivet i 
denne artikels stk. 2, hvis han har modtaget 
et sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 
dette eksponeringsscenario.

1. I tilfælde hvor en anvendelse i henhold 
til artikel 34, stk. 2, som falder uden for en 
anvendelses- og eksponeringskategori, som 
er vurderet af producenten eller 
importøren, skal agenturet underrettes, før 
en sådan anden anvendelse iværksættes.

Or. de

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34.
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Ændringsforslag af Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne og 
Mechtild Rothe

Ændringsforslag 1039
Artikel 35, stk. 1

1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 
dette eksponeringsscenario.

1. Før en downstream-bruger påbegynder en 
særlig anvendelse af et stof, der af en aktør 
længere opad i forsyningskæden er blevet 
registreret i overensstemmelse med artikel 5 
eller 16, skal han meddele agenturet de 
oplysninger, der er angivet i denne artikels 
stk. 2, hvis han har modtaget et 
sikkerhedsdatablad, der omfatter 
anvendelses- og eksponeringskategorier, og 
anvender stoffet uden for anvendelses- og 
eksponeringskategorierne.

Or. de

Begrundelse

Anvendelses- og eksponeringskategorier er det primære instrument til struktureret udveksling 
af oplysninger om risikostyringsforanstaltninger, eksponeringsmålværdier (f.eks. DNEL, 
PNEC) og betingelser for anvendelse gennem hele forsyningskæden. De støtter aktørerne i 
forsyningskæden og bidrager til udarbejdelsen af et sikkerhedsdatablad til den næste aktør i 
forsyningskæden. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1040
Artikel 35, stk. 2, litra b

b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis sådant 
eller sådanne foreligger

(b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre eller det i 
artikel 26 a, stk. 1, omhandlede 
præregistreringsnummer, hvis sådant eller 
sådanne foreligger.

Or. de



(Ekstern oversættelse)

AM\565932DA.doc 113/117 PE 357.820v01-00

DA

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 1041
Artikel 35, stk. 2, litra e

e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne

(e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne, herunder de 
relevante i bilag Iaa omhandlede 
anvendelses- og eksponeringskategorier

Or. de

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 34.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik, Alessandro 

Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og Sergio Berlato

Ændringsforslag 1042
Artikel 35, stk. 2, litra f

(f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering.

(f) et forslag til yderligere forsøg med 
hvirveldyr, hvis dette af downstream-
brugeren anses for nødvendigt for at 
fuldstændiggøre hans kemiske 
sikkerhedsvurdering.
Hvis sådanne oplysninger ikke foreligger, 
finder proceduren i artikel 25 anvendelse.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses sammen med og følger af ændringsforslagene til artikel 9, litra 
a), nr. (x), artikel 24, stk. 5, artikel 25, stk. 1, og artikel 26, stk. 1. Formålet med at fjerne 
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denne bestemmelser er at fjerne det frivillige aspekt i forbindelse med indsendelse af 
forsøgsdata om ikke-hvirveldyr. Obligatorisk adgang til data er yderst vigtigt for SMV'er.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 1043
Artikel 35, stk. 5

5. Der kræves ikke indberetning i henhold til 
stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 1 ton pr. år.

5. Der kræves ikke indberetning i henhold til 
stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 1 ton pr. år, med 
undtagelse af meget problematiske stoffer.

Or. nl

Begrundelse

Risikoen ved meget problematiske stoffer skal også vurderes, når mængden er under 1 ton pr. 
år. Disse meget problematiske stoffer kan forårsage betydelig skade på miljøet eller 
menneskers sundhed, selv i små mængder (Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis og Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 1044
Artikel 35 a (ny)

Artikel 35a
Forpligtelse for downstream-SMV'er til at 

fremsende oplysninger
1. Før en downstream-bruger påbegynder 
en særlig anvendelse af et stof, der af en 
aktør længere opad i forsyningskæden er 
blevet registreret i overensstemmelse med 
artikel 5 eller 16, skal han meddele 
agenturet de oplysninger, der er angivet i 
denne artikels stk. 2, hvis han har modtaget 
et sikkerhedsdatablad, der omfatter et 
eksponeringsscenario, og anvender stoffet 
uden for de betingelser, der er beskrevet i 
dette eksponeringsscenario.
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2. De oplysninger, der indberettes af 
downstream-brugeren, skal omfatte 
følgende oplysninger i det format, der er 
fastlagt af agenturet i henhold til artikel 
108:
a) hans identitet og oplysninger om, 
hvorledes han kan kontaktes
b) det eller de i artikel 18, stk. 1, 
omhandlede registreringsnumre, hvis 
sådant eller sådanne foreligger
c) stoffets/stoffernes identitet, som angivet i 
punkt 2 i bilag IV
d) producentens/producenternes eller 
importørens/importørernes identitet, hvis 
denne kendes
e) en kortfattet generel beskrivelse af 
anvendelsen/anvendelserne.
3. Hvis agenturet finder, at yderligere, mere 
detaljerede forsøg med hvirveldyr eller 
ikke-hvirveldyr er hensigtsmæssige, 
bestræber det sig på at fremskaffe sådanne 
forsøg fra de foreliggende forsøg eller 
pålægger virksomhedens medlemsstat at 
sørge for, at forsøgene bliver udført. 
Resultater, der kan anvendes i forbindelse 
med agenturets sikkerhedsvurderinger, 
fremsendes til agenturet. 
4. Hvis resultaterne af de forsøg, som 
agenturet har fremfundet eller bestilt, er 
negative, underretter agenturet ansøgeren 
og dennes medlemsstat med henblik på at 
forbyde anvendelsen.
5. Downstream-brugeren ajourfører straks 
disse oplysninger, hvis der finder en 
ændring sted i de oplysninger, der er 
indberettet i overensstemmelse med stk. 1.
6. En downstream-bruger underretter 
agenturet i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, hvis 
hans klassificering af et stof afviger fra 
leverandørens klassificering.
7. Der kræves ikke indberetning i henhold 
til stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
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præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 1 ton pr. år.

Or. it

Begrundelse

Ad hoc-procedure, der giver SMV'erne mulighed for at registrere deres identificerede 
anvendelser og dermed beskytte deres ret til fortrolighed.

Ændringsforslag af Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini og 
Sergio Berlato

Ændringsforslag 1045
Artikel 35 a (ny)

Artikel 35a
Procedure for obligatorisk indberetning af 

oplysninger for SMV'er
1. Hvis downstream-brugeren er en SMV i 
henhold til definitionen i forordningens 
artikel 3, stk. 30, finder 
indberetningsproceduren i artikel 35 
anvendelse, med undtagelse af stk. 2, litra 
f), og stk. 3, 4 og 5.
2. Yderligere, mere detaljerede forsøg med 
hvirveldyr eller ikke-hvirveldyr, som viser 
sig nødvendige efter agenturets vurdering, 
fremfindes af agenturet blandt de 
eksisterende forsøg.
3. Hvis sådanne forsøg ikke allerede 
eksisterer, pålægger agenturet den 
medlemsstat, hvor SMV'en har hjemsted, til 
at udføre forsøgene. Resultater, der kan 
anvendes i forbindelse med 
sikkerhedsvurderinger, meddeles SMV'en 
efter afslutningen af forsøgene.
4. Agenturet underretter så hurtigt som 
muligt ansøgeren (SMV'en) og den 
medlemsstat, hvor denne har sit hjemsted, 
hvis resultaterne af forsøgene er negative, 
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med henblik på at forbyde anvendelsen af 
det pågældende stof. 
5. Downstream-brugeren ajourfører straks 
de i stk. 1 omhandlede oplysninger i 
tilfælde af ændringer.
6. En downstream-bruger underretter 
agenturet i det format, der er fastlagt af 
agenturet i henhold til artikel 108, hvis 
hans klassificering af et stof afviger fra 
leverandørens klassificering.
7. Der kræves ikke indberetning i henhold 
til stk. 1 til 4 for et stof, alene eller i et 
præparat, der anvendes af en downstream-
bruger i mængder på under 1 ton pr. år.

Or. it

Begrundelse

Der bør indføres en ad hoc-procedure for SMV'er med henblik på at sikre, at registreringen 
af en identificeret anvendelse kan udføres uden at bringe deres ret til fortrolighed i fare. Dette 
fjerner risikoen for illoyal konkurrence mellem en upstream-aktør og en downstream-bruger.

Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 3, stk. 29 a, af 
samme medlem.


