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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 740
Artikel 37, stk. - 1  (nyt)

Dette afsnit gælder kun for de stoffer, for 
hvilke registrering er påkrævet i henhold til 
afsnit II.

Or. it

Begrundelse

Vurderingsproceduren er baseret på oplysninger fremskaffet via registrering (se f.eks. artikel 
44, der indeholder en procedure for anmodning om yderligere oplysninger, og som klart kun 
vedrører registranter, og hvor det angives, at afsnittet vedrørende vurdering kun finder 
anvendelse for stoffer, der skal registreres). Det er formålsløst at vurdere stoffer, der er 
undtaget fra registrering. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 741
Artikel 37

Polymerer er undtaget fra vurdering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer og indfasningsstoffer, der 
præregistreres i henhold til artikel 26a og 
26b, er undtaget fra vurdering i henhold til 
dette afsnit.

Or. de

Begrundelse

Vurdering af indfasningsstoffer reguleres særskilt i henhold til præregistreringsproceduren. 
Stofferne underlægges imidlertid stofvurdering, når de er blevet registreret.

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 742
Artikel 37

Polymerer er undtaget fra vurdering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer og stoffer undtaget registrering 
er undtaget fra vurdering i henhold til dette 
afsnit.

Or. en

Begrundelse

Afklaring af tekst.

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

Ændringsforslag 743
Artikel 37

Polymerer er undtaget fra vurdering i 
henhold til dette afsnit.

Polymerer er undtaget fra vurdering.

Or. it



(Ekstern oversættelse)

AMAM\565933DA.doc PE 357.821v01-00 3/91 AMAM

DA

Begrundelse

Polymerer bør helt udelukkes fra Reach og reguleres særskilt.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Françoise Grossetête + Werner Langen + Richard Seeber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 744
Artikel 38, overskrift

Den kompetente myndighed Agenturet
(Denne ændring vedrører hele teksten i 
afsnit VI (Vurdering af stoffer). Hvis den 
vedtages, skal der foretages tekniske 
rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. 
Denne pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til 
betænkning.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ændringsforslag 745
Artikel 38, overskrift

Den kompetente myndighed Agenturets ansvar for dossier-vurdering

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 746
Artikel 38, stk. 1

1. For så vidt angår artikel 39 til 43 er den 
kompetente myndighed den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted eller importøren 
er etableret.

1. For så vidt angår artikel 39 til 47 er den 
kompetente myndighed agenturet.

Or. de

Begrundelse

For at forenkle proceduren og undgå ubalancer i medlemsstaterne grundet forskelligartede 
decentraliserede forvaltningsmetoder bør dossier-vurderingen normalt gennemføres af 
agenturet. Om nødvendigt kan agenturet lette sin arbejdsbyrde ved at benytte sig af bistand 
fra de nationale myndigheder.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges + Werner Langen + Richard Seeber

Ændringsforslag 747
Artikel 38, stk. 1

1. For så vidt angår artikel 39 til 43 er den 
kompetente myndighed den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted eller importøren 
er etableret.

1. For så vidt angår artikel 39 til 46 er den 
kompetente myndighed agenturet.

Or. en

Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Ria Oomen-Ruijten & andre)

For at sikre konsistens, juridisk klarhed og effektivitet skal agenturet have ansvar for alle 
vurderingsmæssige spørgsmål og have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter. (Werner Langen) 
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ændringsforslag 748
Artikel 38, stk. 1

1. For så vidt angår artikel 39 til 43 er den 
kompetente myndighed den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted eller importøren 
er etableret.

1. Agenturet har ansvaret for vurderingen 
af forslag til forsøg og 
registreringsdossierer.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja 

Weisgerber, Boguslaw Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges + Werner Langen + 
Richard Seeber

Ændringsforslag 749
Artikel 38, stk. 2

2. Hvis flere producenter eller importører 
har dannet et konsortium i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 17, 
er den kompetente myndighed den 
kompetente myndighed for den ene 
producent eller importør, der indsender 
data til agenturet på vegne af de andre i 
henhold til artikel 10 eller 17.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at forenkle proceduren og undgå ubalancer i medlemsstaterne grundet forskelligartede 
decentraliserede forvaltningsmetoder bør dossier-vurderingen normal gennemføres af 
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agenturet. Om nødvendigt kan agenturet lette sin arbejdsbyrde ved at benytte sig af bistand 
fra de nationale myndigheder. (Elisabeth Jeggle og andre)

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Oomen-Ruijten og andre + Seeber) 

For at sikre konsistens, juridisk klarhed og effektivitet skal agenturet have ansvar for alle 
vurderingsmæssige spørgsmål og have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter. (Werner L. Langen).

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter

Ændringsforslag 750
Artikel 38, stk. 2

2. Hvis flere producenter eller importører 
har dannet et konsortium i 
overensstemmelse med artikel 10 eller 17, 
er den kompetente myndighed den 
kompetente myndighed for den ene 
producent eller importør, der indsender 
data til agenturet på vegne af de andre i 
henhold til artikel 10 eller 17.

2. I forbindelse med disse vurderinger 
inddrager agenturet de organer, som hver 
medlemsstat har udpeget til dette formål.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Frederika Brepoels

Ændringsforslag 751
Artikel 38, stk. 2 a og 2 b (nye)

2a. For at forberede de afgørelser og 
udtalelser, som agenturet vedtager alene, 
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kan det involvere den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor 
fremstillingen finder sted eller hvor 
importøren er etableret. Dette sker i 
overensstemmelse med ensartede regler, 
der fastlægges af agenturet.
2b. Al kommunikation mellem agenturet og 
registranten kan finde sted på et sprog valgt 
af registranten.

Or. de

Begrundelse

Intern markedsharmonisering forudsætter, at alle afgørelser og udtalelser vedtages centralt 
af agenturet. I processen skal agenturet imidlertid have mulighed for at benytte sig af 
medlemsstaternes kompetente myndigheders ekspertise og for at anmode dem om teknisk 
bistand i forbindelse med forberedelsen af dets afgørelser og udtalelser. En nemmere 
kommunikations- og informationsudveksling mellem agenturet og registranterne vil især være 
til de små og mellemstore virksomheders fordel, og derfor skal det være muligt at 
kommunikere på det sprog, der tales i det land, hvor registranten er etableret, og 
multinationale firmaer, der opereret i alle medlemsstaterne, skal have mulighed for at vælge 
sprog.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 752
Artikel 39

Gennemgang af forslag til forsøg udgår
1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.
2. På grundlag af behandlingen i henhold 
til stk. 1 udarbejder den kompetente 
myndighed et udkast til en af følgende 
afgørelser og træffer denne afgørelse efter 
proceduren i artikel 48 og 49:
(a) en afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne eller 
downstream-brugeren/downstream-
brugerne at udføre det foreslåede forsøg og 
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fastsætter en frist for indsendelse af et 
resumé af forsøgsresultaterne, eller det 
fyldige undersøgelsesresumé, hvis dette er 
påkrævet i henhold til bilag I
(b) en afgørelse i overensstemmelse med 
litra (a), men med ændring af de 
betingelser, som forsøget skal udføres i 
henhold til
(c) en afgørelse, der afviser forslaget til 
forsøg.
3. en afgørelse, der afviser forslaget til 
forsøg.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen bestemmelser vedrørende indsendelse af forslag til forsøg: Alle relevante 
oplysninger vedrørende sikker anvendelse er allerede blevet indsendt i forbindelse med 
registrering af stoffet.  Det er derfor ikke nødvendigt, at den kompetente myndighed eller 
agenturet undersøger dette forhold.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 753
Artikel 39, stk. 1

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.

1. Agenturet behandler ethvert forslag til 
forsøg, som er skitseret i en registrering eller 
en indberetning fra en downstream-bruger 
for et stof.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af oplysningskrav gælder for mængder fra 10 millioner t pr. år og derudover (se 
også ændringsforslag til artikel 37 og tilsvarende ændringer i afsnit II).
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González, Marcello 
Vernola

Ændringsforslag 754
Artikel 39, stk. 1

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.

1. Den kompetente myndighed behandler i 
de tilfælde, hvor de metoder, der er 
godkendt af agenturet, ikke muliggør en 
risikovurdering,  ethvert forslag til forsøg, 
som er skitseret i en registrering eller en 
indberetning fra en downstream-bruger, til 
frembringelse af de oplysninger, der er 
nærmere angivet i bilag VII og VIII, for et 
stof.

Or. es

Begrundelse

Etableringen af systemer, der er godkendt af agenturet, vil i høj grad være medvirkende til at 
undgå dyreforsøg.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 755
Artikel 39, stk. 1

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
V til VIII, for et stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 47 og artikel 11, stk. 1. For at 
hindre dyreforsøg og nedbringe industriens omkostninger, og idet data fra dyreforsøg kun bør 
fremskaffes, hvis de er påkrævet i forbindelse med sikkerhedsvurderingen af et stof, skal 
ethvert forslag til forsøg til fremskaffelse af de oplysninger, der er angivet i bilag V og VI, 
også undersøges af den kompetente myndighed. 
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 756
Artikel 39, stk. 1

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, for et stof.

1. Den kompetente myndighed behandler 
ethvert forslag til forsøg, som er skitseret i 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger, til frembringelse af de 
oplysninger, der er nærmere angivet i bilag 
VII og VIII, og som indebærer forsøg med 
hvirveldyr for et stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med artikel 11, stk. 1, litra c) og d), af samme forslagsstillere. Det bør 
gøres klart, at alle oplysningerne i bilag VII og VIII, der ikke indebærer forsøg med 
hvirveldyr, ikke bør inkluderes direkte i det tekniske dossier. Der er ikke nogen grund til at 
fremsende forslag til forsøg vedrørende disse oplysninger.

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

Ændringsforslag 757
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. For at hindre dyreforsøg åbnes alle 
forslag om forsøg, som indebærer forsøg 
med hvirveldyr, for kommentarer fra de 
berørte parter i en periode på 90 dage. Alle 
de modtagne kommentarer tages i 
betragtning af registranten eller 
downstream-brugeren, der meddeler 
agenturet, om han i lyset af de modtagne 
kommentarer ikke desto mindre mener, at 
det er påkrævet at gennemføre det 
foreslåede forsøg, og begrundelsen herfor

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 33 i udkastet til betænkning.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 758
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. Alle forslag til forsøg, der indebærer 
forsøg med hvirveldyr, åbnes for 
kommentarer fra berørte parter i en periode 
på 90 dage. Alle de modtagne kommentarer 
tages i betragtning af den kompetente 
myndighed, der undersøger forslaget til 
forsøg, i forbindelse med udarbejdelse af 
udkast til afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 47a. For at hindre dyreforsøg 
bør interesserede parter (herunder dyrevelfærdsorganisationer) have lejlighed til at 
fremsende kommentarer, når et forslag til et testprogram, der indebærer forsøg med dyr, 
fremlægges af en registrant/registranter.  Den kompetente myndighed bør tage hensyn til 
sådanne kommentarer i forbindelse med behandlingen af forslaget til forsøg og udarbejdelsen 
af udkast til afgørelse. Erfaring fra United States High Production Volume Chemicals 
Programme har vist, at en sådan procedure bidrager i væsentlig grad til at hindre dyreforsøg.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle + Chris Davies 

Ændringsforslag 759
Artikel 39, stk. 1 b  (nyt)

1b. Enhver afgørelse som omhandlet i stk. 
2 vedrørende forslag til forsøg, der 
indebærer forsøg med hvirveldyr, 
forberedes i samarbejde med Det 
Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder (ECVAM).

Or. de

Begrundelse

For at hindre dyreforsøg skal den kompetente myndighed i forbindelse med udarbejdelse af 
sin afgørelse vedrørende forslag til forsøg, der indebærer forsøg på dyr, konsultere ECVAM-
eksperter med ajourført viden, erfaring og information vedrørende den nuværende udvikling 
inden for alternative forsøgsmetoder. (Thomas Ulmer og andre)



(Ekstern oversættelse)

AMAM\565933DA.doc PE 357.821v01-00 12/91 AMAM

DA

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 47b. For at hindre dyreforsøg 
skal den kompetente myndighed konsultere ECVAM-eksperter med ajourført viden, erfaring 
og information vedrørende den nuværende udvikling inden for alternative forsøgsmetoder i 
forbindelse med udarbejdelse af afgørelse vedrørende forslag til forsøg, der indebærer forsøg 
på dyr. (Chris Davies) 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 760
Artikel 39, stk. 1 b  (nyt)

1b. Det Europæiske Center for Validering 
af Alternative Metoder (ECVAM) 
konsulteres inden udarbejdelse af udkast til 
afgørelse som omhandlet i stk. 2 om et 
forslag til forsøg, der indebærer forsøg med 
hvirveldyr.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget, der introducerer en ny betragtning 47b. Set i 
lyset af de store fremskridt, der sker inden for alternative testmetoder, skal den kompetente 
myndighed have ekspertviden og erfaring til rådighed  i forbindelse med vurdering af forslag 
til forsøg for at hindre dyreforsøg og nedbringe omkostninger.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Ændringsforslag 761
Artikel 39, stk. 2, indledning

2. På grundlag af behandlingen i henhold til 
stk. 1 udarbejder den kompetente myndighed 
et udkast til en af følgende afgørelser og 
træffer denne afgørelse efter proceduren i 
artikel 48 og 49:

2. På grundlag af behandlingen i henhold til 
stk. 1, 1a og 1b udarbejder den kompetente 
myndighed et udkast til en af følgende 
afgørelser og træffer denne afgørelse efter 
proceduren i artikel 48 og 49:

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ordførerens ændringsforslag 33 og med ændringsforslaget af 
samme forslagsstiller, der indsætter et nyt stykke efter artikel 39, stk. 1.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 762
Artikel 39, stk. 2

2. På grundlag af behandlingen i henhold til 
stk. 1 udarbejder den kompetente 
myndighed et udkast til en af følgende 
afgørelser og træffer denne afgørelse efter 
proceduren i artikel 48 og 49:

2. På grundlag af behandlingen i henhold til 
stk. 1 udarbejder agenturet et udkast til en af 
følgende afgørelser og træffer denne 
afgørelse efter proceduren i artikel 48 og 49:

(a) en afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne eller downstream-
brugeren/downstream-brugerne at udføre det 
foreslåede forsøg og fastsætter en frist for 
indsendelse af et resumé af 
forsøgsresultaterne, eller det fyldige 
undersøgelsesresumé, hvis dette er påkrævet 
i henhold til bilag I

(a) en afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne eller downstream-
brugeren/downstream-brugerne at udføre det 
foreslåede forsøg og fastsætter en frist for 
indsendelse af et resumé af 
forsøgsresultaterne, eller det fyldige 
undersøgelsesresumé, hvis dette er påkrævet 
i henhold til bilag I

(b) en afgørelse i overensstemmelse med 
litra (a), men med ændring af de betingelser, 
som forsøget skal udføres i henhold til

(b) en afgørelse i overensstemmelse med 
litra (a), men med ændring af de betingelser, 
som forsøget skal udføres i henhold til

(c) en afgørelse, der afviser forslaget til 
forsøg.

(c) en afgørelse, der afviser forslaget til 
forsøg.

En afgørelse skal være risikobaseret.

Or. en

Begrundelse

En afgørelse, der indebærer, at registranten skal udføre forsøg, skal baseres på, at 
registranten har påvist, at oplysningerne er en forudsætning for en behørig risikovurdering 
og risikostyring.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 763
Artikel 40, stk. 1

1. Den kompetente myndighed kan 
gennemgå enhver registrering for at 
kontrollere et enkelt eller begge af de 
følgende forhold:

1. Agenturet kan gennemgå enhver 
registrering for at kontrollere følgende 
forhold:

(a) at oplysningerne i det tekniske dossier/de at oplysningerne, der er indsendt i henhold 
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tekniske dossierer, der er indsendt i henhold 
til artikel 9, er i overensstemmelse med 
kravene i artikel 9, 11 og 12 og med bilag 
IV til VIII

til artikel 9, 12 og 13, er i overensstemmelse 
med kravene i disse artikler og de 
tilhørende bilag.

(b) at tilpasningerne af standardkravene 
for oplysninger og begrundelserne herfor, 
som indgivet i det tekniske dossier/de 
tekniske dossierer, er i overensstemmelse 
med reglerne for sådanne tilpasninger, som 
omhandlet i bilag V til VIII, og med de 
generelle regler omhandlet i bilag IX.

Or. de

Begrundelse

Agenturet skal have mulighed for at kontrollere alle indgivne dokumenter herunder den 
kemiske sikkerhedsrapport og sikkerhedsdatablade.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 764
Artikel 40, stk.1, litra b a (nyt)

ba) at den prioritering, som registranten 
foretager i henhold til artikel 9, litra c),  er i 
overensstemmelse med bilag IVa.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 2 til artikel 9. Registrantens egen risikomæssige 
klassificering af stoffer skal kontrolleres i forbindelse med dossier-vurderingen.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête + Richard Seeber

Ændringsforslag 765
Artikel 40, stk. 3

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Som led i en harmoniseret procedure og med henblik på at undgå uoverensstemmelser skal 
forslag til forsøg og dossierer undersøges af agenturet, der vil kunne inddrage et europæisk 
netværk af vurderingsagenturer og -institutter. Det er imidlertid også agenturets opgave at 
udarbejde dossierer og fremsætte anbefalinger. (Françoise Grossetête)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 766
Artikel 40, stk. 3

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

3. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet inden for en 
rimelig frist, der fastsættes af agenturet. 
Denne frist kan ikke overstige 6 måneder. 
Agenturet trækker registreringsnummeret 
tilbage, hvis registranten ikke fremlægger 
de relevante oplysninger inden for den 
fastsatte frist.

Or. en

Begrundelse

En registrant kan have gennemgået fuldstændighedskontrollen i henhold til bestemmelserne i 
artikel 18, men det er muligt, at oplysningskravene alligevel ikke er blevet opfyldt. Manglende 
opfyldelse af oplysningskravene skal have klare konsekvenser. Registranten skal kun have én 
chance for at rette op på ufuldstændige registreringer inden for højst 6 måneder. Dette kan 
sikre en god kvalitet og endeløse tvister mellem myndighederne og registranterne undgås. 
Ordlyden er i overensstemmelse med bestemmelserne for fuldstændighedskontrol i artikel 18.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 767
Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. Agenturet udarbejder en årsplan over 
vurderingen af registreringsdossiererne 
især med henblik på vurdering af den 
overordnede kvalitet. Denne plan 
offentliggøres på agenturets websted.

Or. fr



(Ekstern oversættelse)

AMAM\565933DA.doc PE 357.821v01-00 16/91 AMAM

DA

Begrundelse

Som led i en harmoniseret procedure og med henblik på at undgå uoverensstemmelser skal 
behandlingen af forslag til forsøg og dossierer forestås af agenturet, der vil kunne trække på 
et europæisk netværk af vurderingsagenturer og -institutter. Det skal også påhvile agenturet 
at assistere i forbindelse med udarbejdelsen af dossierer og fremsættelsen af anbefalinger 
vedrørende præsentationen.

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

Ændringsforslag 768
Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. Agenturet udarbejder hvert år en 
vurderingsplan over registreringsdossierer 
især med henblik på vurdering af den 
overordnede kvalitet. Planen skal især 
angive den mindste andel af 
registeringsdossierer, der skal vurderes i 
denne periode.   Denne andel kan ikke 
være under 5 % af det gennemsnitlige antal 
registreringsdossierer over de sidste 3 år. 
Planen offentliggøres på agenturets 
websted.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 34 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 769
Artikel 40, stk. 3 a (nyt)

3a. Den kompetente myndighed 
kontrollerer registreringens indhold ved 
stikprøvekontrol i mindst 5 % af sagerne i 
overensstemmelse med stk. 1, litra a) og b).
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Or. en

Begrundelse

Der foretages i øjeblikket ikke nogen obligatorisk vurdering af registeringsdossierernes 
kvalitet og indhold, idet agenturet kun undersøger for fuldstændighed (artikel 18, stk. 2). Idet 
det fremgik af en nylig vurdering foretaget af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, 
at kun 31 % af sikkerhedsdatabladene var helt korrekte, anser vi det for at være af afgørende 
betydning, at der foretages kontrol af mindst 5 % af dossiererne for at sikre, at  selskabet 
fremlægger og er motiveret til at fremlægge præcise oplysninger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt + Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 770
Artikel 40, stk. 3 b  (nyt)

3b. Agenturet udarbejder hvert år en 
rapport vedrørende resultaterne af 
vurderingen af registreringsdossiererne.  
Denne rapport indeholder især 
anbefalinger til registranter med henblik på 
at forbedre kvaliteten af fremtidige 
registreringer. Rapporten offentliggøres på 
agenturets websted.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 34 i udkastet til betænkning (Guido 
Sacconi & andre).

Som led i en harmoniseret procedure og med henblik på at undgå uoverensstemmelser skal 
behandlingen af forslag til forsøg og dossierer forestås af agenturet, der vil kunne trække på 
et europæisk netværk af vurderingsagenturer og -institutter. Det skal også påhvile agenturet 
at assistere i forbindelse med udarbejdelsen af dossierer og fremsættelsen af anbefalinger 
vedrørende præsentationen. (Françoise Grossetête)
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 771
Artikel 41, stk. 1

1. Den kompetente myndighed gennemgår 
alle oplysninger indsendt som følge af en 
afgørelse truffet i henhold til artikel 39 eller
40, og udarbejder om nødvendigt udkast til 
enhver passende afgørelse i 
overensstemmelse med artikel 39 eller 40.

Agenturet gennemgår alle oplysninger 
indsendt som følge af en afgørelse truffet i 
henhold til artikel 40, og udarbejder om 
nødvendigt udkast til enhver passende 
afgørelse i overensstemmelse med artikel 40.

Or. de

Ændringsforslag af Werner Langen + Richard Seeber

Ændringsforslag 772
Artikel 41, stk. 2

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 43a bis, stk. 1, 
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og 
fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen, agenturet og de andre 
medlemsstater. Den kompetente myndighed
underretter Kommissionen, agenturet, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens 
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
underretter agenturet Kommissionen, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i medlemsstaterne om dets konklusioner 
med hensyn til, hvorvidt og hvorledes de 
fremkomne oplysninger skal anvendes i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og artikel 
66, stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Vurderingsprocessen afsluttes her, med mindre agenturet i henhold til artikel 43a bis 
beslutter, at en stofvurdering er påkrævet og begrundet. (Richard Seeber) 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 773
Artikel 41, stk. 2
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2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 43a bis, stk. 1,
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og 
fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen, agenturet og de andre 
medlemsstater. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen, agenturet, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens 
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og artikel 
66, stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Den kompetente 
myndighed underretter Kommissionen, 
agenturet, registranten og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater om 
dens konklusioner med hensyn til, hvorvidt 
og hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 774
Artikel 41, stk. 2

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 43a bis, stk. 1, 
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og 
fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen, agenturet og de andre 
medlemsstater. Den kompetente myndighed 
underretter Kommissionen, agenturet, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens 
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Når dossier-vurderingen er afsluttet, eller 
hvis det besluttes, at den kemiske 
sikkerhedsvurdering ikke er tilstrækkelig til 
at vurdere risikoen, anvender den 
kompetente myndighed oplysningerne fra 
denne vurdering i forbindelse med artikel 
43a bis, stk. 1, artikel 56, stk. 3, og artikel 
66, stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Den kompetente 
myndighed underretter Kommissionen, 
agenturet, registranten og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater om 
dens konklusioner med hensyn til, hvorvidt 
og hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Or. en
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Begrundelse

En kompetent myndighed skal også være berettiget til at handle, hvis det viser sig, at den 
kemiske sikkerhedsvurdering er utilstrækkelig. Dette kan medvirke til at sikre den kemiske 
sikkerhedsvurderings kvalitet og til at undgå endeløse tvister mellem myndighederne og 
registranterne undgås.

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

Ændringsforslag 775
Artikel 41, stk. 2

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 43a bis, stk. 1, 
artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, og 
fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen, agenturet og de andre 
medlemsstater. Den kompetente myndighed
underretter Kommissionen, agenturet, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dens
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

2. Når dossier-vurderingen er afsluttet, 
anvender agenturet oplysningerne fra denne 
vurdering i forbindelse med artikel 43a bis, 
stk. 1, artikel 56, stk. 3, og artikel 66, stk. 2, 
og fremsender de fremkomne oplysninger til 
Kommissionen og medlemsstaterne. 
Agenturet underretter Kommissionen, 
registranten og medlemsstaterne om dets
konklusioner med hensyn til, hvorvidt og 
hvorledes de fremkomne oplysninger skal 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 776
Artikel 42

1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af et forslag til 

udgår
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forsøg i henhold til artikel 39, underretter 
agenturet herom.
2. Den kompetente myndighed udarbejder 
et udkast til afgørelse i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2, inden for en frist på 
120 dage fra modtagelsen fra agenturet af 
en registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger med et forslag til 
forsøg.
3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder den kompetente myndighed 
udkast til afgørelser i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2:
(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII og VIII
(b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene
(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.
4. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderinger af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 39, 
underretter den agenturet herom.

Or. de

Begrundelse

Der er ingen bestemmelser vedrørende indsendelse af forslag til forsøg: Alle relevante 
oplysninger vedrørende sikker anvendelse er allerede blevet indsendt i forbindelse med 
registrering af stoffet.  Det er derfor ikke nødvendigt, at den kompetente myndighed eller 
agenturet undersøger dette forhold.
Det er derudover uacceptabelt, at der kan gå op til 5 år efter indsendelse af forslag til forsøg, 
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inden  myndighederne træffer afgørelse.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Ændringsforslag 777
Artikel 42, stk. 1

1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af et forslag til 
forsøg i henhold til artikel 39, underretter 
agenturet herom.

udgår

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Bortfald af stk. 1 skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 15 til artikel 38. Bortfald af 
stk. 3 og 4 skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 5-7 til artikel 26-26b. (Elisabeth 
Jeggle og andre) 

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Richard Seeber) 

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

Ændringsforslag 778
Artikel 42, stk. 2

2. Den kompetente myndighed udarbejder et 
udkast til afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 39, stk. 2, inden for en frist på 120 
dage fra modtagelsen fra agenturet af en 
registrering eller en indberetning fra en 
downstream-bruger med et forslag til forsøg.

2. Agenturet udarbejder et udkast til 
afgørelse i overensstemmelse med artikel 39, 
stk. 2, inden for en frist på 120 dage fra 
modtagelsen af en registrering eller en 
indberetning fra en downstream-bruger med 
et forslag til forsøg.

Or. en
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Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 779
Article 42, paragraph 3

3. Hvis der er tale om indfasningsstoffer 
udarbejder den kompetente myndighed 
udkast til afgørelser i overensstemmelse 
med artikel 39, stk. 2:

udgår

(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII og VIII
(b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene
(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Bortfald af stk. 1 skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 15 til artikel 38. Bortfald af 
stk. 3 og 4 skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 5-7 til artikel 26-26b.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 780
Artikel 42, stk. 3, litra a og b

(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og 
som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene i 
bilag VII og VIII

(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og 
som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene i 
bilag V til VIII

(b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, og 
som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene i 
bilag VII alene

(b) inden for en frist på 9 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2, og 
som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene i 
bilag V til VII.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 47, artikel 11, stk. 1, og artikel 
39, stk. 1.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 781
Artikel 42, stk. 3, litra a, b og c

(a) inden for en frist på 5 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og 
som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene
i bilag VII og VIII

(a) inden for en frist på 5 år efter datoen for 
indgivelse af forslaget til forsøg for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 1, og

(b) inden for en frist på 9 år efter datoen for 
indgivelse af forslaget til forsøg for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk., og 2, 
og som indeholder forslag til forsøg med 

(b) inden for en frist på 9 år efter datoen for 
indgivelse af forslaget til forsøg for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 2;
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henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene
(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 9, stk. 1, litra a), (ix).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 782
Artikel 42, stk. 3, litra b a (nyt)

(ba) inden for en frist på 12 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse for alle 
registreringer, der modtages inden for den 
frist, der er omhandlet i artikel 21, stk. 3, 
og som indeholder forslag til forsøg med 
henblik på opfyldelse af oplysningskravene 
i bilag VII alene;

Or. nl

Begrundelse

Et nyt stykke indsættes i artikel 21 vedrørende stoffer, der skal registres efter 9 år. Dette 
nødvendiggør også indsættelsen af et nyt stykke i denne artikel (Bloklands prioritering).

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 783
Artikel 42, stk. 3, litra c

(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder forslag 
til forsøg modtaget inden for den frist, de er 
omhandlet i artikel 21, stk. 3.

(c) efter de i litra (a), (b) og (b)a fastsatte
frister for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3a.

Or. nl
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Begrundelse

Et nyt stykke indsættes i artikel 21 vedrørende stoffer, der skal registres efter 9år. Dette 
nødvendiggør også indsættelsen af et nyt stykke i denne artikel (Bloklands prioritering).

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 784
Artikel 42, stk. 3, litra c

(c) efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister
for alle registreringer, der indeholder forslag 
til forsøg modtaget inden for den frist, de er 
omhandlet i artikel 21, stk. 3.

(c) inden for en frist på 14 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse, for alle 
registreringer, der indeholder forslag til 
forsøg modtaget inden for den frist, de er 
omhandlet i artikel 21, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der skal også være en klar frist for vurdering af forslag til forsøg vedrørende stoffer i 
mængder mellem 1 og 10 t.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + 
Richard Seeber

Ændringsforslag 785
Artikel 42, stk. 4

4. efter de i litra (a) og (b) fastsatte frister 
for alle registreringer, der indeholder 
forslag til forsøg modtaget inden for den 
frist, de er omhandlet i artikel 21, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
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(Guido Sacconi)

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Richard Seeber)

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

Ændringsforslag 786
Artikel 42, stk. 4 a (nyt)

4a. Den liste over registreringsdossierer, 
der vurderes i henhold til artikel 39, er 
tilgængelig for medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 787
Artikel 42, stk. 4 a (nyt)

4a. Oplysningskravene skal opfyldes senest 
2 år efter afslutningen på vurderingen af 
forslagene til forsøg.

Or. en

Begrundelse

Der skal også  fastsættes en klar frist for den egentlige gennemførelse af forsøget.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Werner 
Langen + Richard Seeber

Ændringsforslag 788
Artikel 43, stk. 1

1. En kompetent myndighed, der 
påbegynder vurderingen af en registrering i 
henhold til artikel 40, underretter agenturet 
herom.

udgår

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Der er ingen bestemmelser vedrørende indsendelse af forslag til forsøg: Alle relevante 
oplysninger vedrørende sikker anvendelse er allerede blevet indsendt i forbindelse med 
registrering af stoffet.  (Werner Langen)

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Richard Seeber)

Ændringsforslag af Werner Langen + Richard Seeber

Ændringsforslag 789
Artikel 43, stk. 3

3. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderingen af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 40, 
underretter den agenturet herom.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der er ingen bestemmelser vedrørende indsendelse af forslag til forsøg: Alle relevante 
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oplysninger vedrørende sikker anvendelse er allerede blevet indsendt i forbindelse med 
registrering af stoffet.  (Werner Langen)

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for alle 
vurderingsopgaver og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle 
vurderingsmæssige aspekter ud fra hensynet til konsistens, juridisk klarhed og effektivitet. 
(Richard Seeber)

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

Ændringsforslag 790
Artikel 43, stk. 3

3. Når den kompetente myndighed i en 
medlemsstat afslutter vurderingen af et 
indfasningsstof i henhold til artikel 40, 
underretter den agenturet herom.

3. Den liste over registreringsdossierer, der 
vurderes i henhold til artikel 40, er 
tilgængelig for medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 791
Artikel 43 -a (ny)

KAPITEL 2A
SCREENING AF 

REGISTRERINGSDOSSIERER FOR 
STOFFER I MÆNGDER FRA 1 TIL 10 T

Artikel 43-a
Identificering af de stoffer, der er underlagt 

yderligere oplysningskrav
1. Med henblik på at identificere stoffer, 
hvor der skal indsendes oplysninger anført 
i bilag V, kan agenturet foretage en 
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screening af alle de registreringsdossierer, 
der er blevet indsendt for stoffer, der kun er 
blevet registreret i mængder under 10 t, 
med henblik på at identificere dem, der 
opfylder mindst to af nedenstående 
kriterier:
(a) stoffer med stor potentiel eksponering 
grundet:
(i) forbrugeranvendelse eller
(ii) spredt erhvervsmæssig brug eller

(iii) spredt industriel brug eller 
(b) stoffer, for hvilke der er blevet indgivet 
færrest oplysninger om egenskaber, der 
kan påvirke  menneskers sundhed eller 
miljøet. 
(c) stoffer, for hvilke  videnskabelige 
beviser peger på, at de sandsynligvis vil 
kunne opfylde kriterierne for klassificering 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, 
eller kriterierne i bilag XII, og for hvilke 
der er færrest tilgængelige oplysninger om 
den anførte farlige egenskab.
(d) stoffer, der er blevet registreret af 
mindst 20 registranter, under forudsætning 
af at disse registranter ikke har påvist, at 
der ikke er nogen eksponering, eller at 
videnskabelige beviser ikke har peget på, at 
der ikke er nogen risiko. 
(e)stoffer, for hvilke man i forbindelse med 
håndhævelsen og overvågningen i 
medlemsstaterne har identificeret 
mistanker om risici for menneskers 
sundhed eller miljøet.
2. Agenturet pålægger registranter af 
stoffer identificeret i forbindelse med 
screeningen, at fremsende de oplysninger, 
der er anført i bilag V, inden for 1 år i 
overensstemmelse med artikel 12.
3. Kommissionen træffer afgørelse om 
inkludering af yderligere kriterier i bilag 
IIIA i overensstemmelse med proceduren i 
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artikel 130, stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer gør det muligt for agenturet at identificere stoffer, for hvilke der ikke er fulde 
oplysninger til rådighed, og som kunne indebære en stor risiko. For disse prioritetsstoffer 
skal virksomhederne generere og indsende de oplysninger, der mangler  i forhold til de 
oplysninger, der er anført i bilag V. Screeningskriterierne dækker tomme dossierer, mistanke 
om CMR and PBT, udbredt eksponering, kumulative mængder og problemer, der er 
konstateret i forbindelse med håndhævelsesforanstaltningerne. Af praktiske grunde og af 
hensyn til proportionaliteten, skal mindst to af disse kriterier opfyldes, før stoffet vælges. 
(Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 5, stk. 4.)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 792
Artikel 43 -a b (ny)

Artikel 43-ab
Udarbejdelse af yderligere oplysninger i 

tilfælde af flere registranter
1. Hvis flere registranter pålægges at 
indsende de oplysninger, der er anført i 
bilag V for det samme stof, underretter 
agenturet alle disse registranter om 
hinandens identitet. De har et fælles ansvar 
for genereringen af oplysningerne. 
2. Alle registranter af samme stof har 3 
måneder til at blive enige om, hvem der 
skal generere oplysningerne på alles vegne. 
Hvis der ikke kan opnås enighed, udpeger 
agenturet en af registranterne til at 
generere oplysningerne.
3. Omkostningerne i forbindelse med 
genereringen af de manglende oplysninger 
til opfyldelse af de krav, der er anført i 
bilag V, deles ligeligt mellem registranterne 
af stoffet, med mindre andet er blevet aftalt.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af flere registranter skal der kun genereres ét oplysningssæt og omkostningerne 
deles mellem alle registranterne af det pågældende stof. 
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(Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 5, stk. 4.)

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 793
Artikel 43 -a c (ny)

Artikel 43-ac 
Undersøgelse af yderligere oplysninger

1. Agenturet undersøger de oplysninger, 
der indsendes i henhold til dette kapitel og 
udarbejder om nødvendigt udkast til enhver 
passende afgørelse i overensstemmelse med 
artikel 40.
2. Agenturet underretter Kommissionen, 
medlemsstaterne og registranten om dets 
konklusioner med hensyn til, hvorvidt det 
anbefaler, at stoffet udvælges til 
stofvurdering, eller at der indføres 
foranstaltninger i henhold til afsnit VII 
eller VIII. 

Or. en

Begrundelse

For oplysninger, der er indsendt for prioritetsstoffer, der er blevet identificeret i forbindelse 
med en screening, gennemføres der en dossier-vurdering - overensstemmelseskontrol, og om 
nødvendigt finder andre dele af Reach-systemet anvendelse som anført i Kommissionens 
forslag. 
(Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 5, stk. 4.)

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 794
Artikel 43 a (ny)

Artikel 43a
Mindste antal stofvurderinger

Agenturet fastsætter hvert år den nedre 
grænse for antallet af stofvurderinger, der 
skal gennemføres pr. år, således at der 
bidrages til identificeringen af stoffer, der 
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kræver yderligere behandling eller tiltag. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at fastsætte en nedre grænse for antallet af stofvurderinger. Dette vil forbedre 
kvalitetskontrollen og identificeringen af problematiske stoffer.

Ændringsforslag af Dorette Corbey + Anja Weisgerber

Ændringsforslag 795
Artikel 43 a, overskrift

Kriterier for stofvurdering Vurderingskriterier og liste med 
prioriterede stoffer til vurdering

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ordførerens ændringsforslag 35. Det er vigtigt, at 
vurderingskriterierne tager de potentielle synergieffekter forbundet med en kemikalieblanding 
i betragtning. Der skal især tages hensyn til indvirkningerne på børn i den prænatale fase 
såvel som på kvinder. (Dorette Corbey)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38. (Anja Weisgerber)

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 796
Artikel 43 a, stk. 1

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. Prioritering 
finder sted på grundlag af en risikobaseret 
fremgangsmåde. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om kriterierne 
for prioritering af stoffer til yderligere 
vurdering. Medlemsstaterne anvender disse 
kriterier ved udarbejdelse af deres rullende 
planer.

1. For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. Prioritering 
finder sted på grundlag af en risikobaseret 
fremgangsmåde. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata, potentielle 
synergieffekter som følge af 
kemikalieblanding, indvirkningerne på den 
føtale udvikling og (gravide) kvinders og 
børns helbred og tonnagegrupper. Agenturet 
træffer en afgørelse om kriterierne for 
prioritering af stoffer til yderligere 
vurdering.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer ordførerens ændringsforslag 35. Det er vigtigt, at 
vurderingskriterierne tager de potentielle synergieffekter forbundet med en kemikalieblanding 
i betragtning. Der skal især tages hensyn til indvirkningerne på børn i den prænatale fase 
såvel som på kvinder.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter + Anja 
Weisgerber + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 797
Artikel 43 a, stk. 1

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. Prioritering 
finder sted på grundlag af en risikobaseret 
fremgangsmåde. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om kriterierne 
for prioritering af stoffer til yderligere 
vurdering. Medlemsstaterne anvender disse 
kriterier ved udarbejdelse af deres rullende 
planer.

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. Prioritering 
finder sted på grundlag af en risikobaseret 
fremgangsmåde. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om kriterierne 
for prioritering af stoffer til yderligere 
vurdering.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 35 i udkastet til betænkning. (Guido 
Sacconi & andre)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38. (Anja Weisgerber)

Af hensyn til en harmoniseret regulering skal agenturet være ansvarlig for udarbejdelsen af 
rullende planer på fællesskabsniveau.  Med henblik på at gøre udformningen af den rullende 
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plan og medlemsstaternes involvering i fastlæggelsen af den endelige form nemmere, er det 
imidlertid vigtigt, at agenturet i samarbejde med medlemsstaterne foreslår de kriterier, der 
gør det muligt at træffe afgørelse om prioritering af stoffer til vurdering. (Françoise 
Grossetête)

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 798
Artikel 43 a, stk. 1

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. Prioritering 
finder sted på grundlag af en risikobaseret 
fremgangsmåde. Kriterierne for vurdering 
omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om kriterierne 
for prioritering af stoffer til yderligere 
vurdering. Medlemsstaterne anvender disse 
kriterier ved udarbejdelse af deres rullende 
planer.

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 
Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. 
Kriterierne for vurdering omfatter data 
vedrørende farer, eksponeringsdata og 
tonnagegrupper. Agenturet træffer en 
afgørelse om kriterierne for prioritering 
af stoffer til yderligere vurdering. 
Medlemsstaterne anvender disse kriterier 
ved udarbejdelse af deres rullende 
planer. Et udgangspunkt for begge 
prioriteringskriterier og den 
efterfølgende vurdering er, at den 
tilgængelige personaleressource 
primært anvendes til at vurdere stoffer, 
for hvilke der er begrundet mistanke 
om, at deres anvendelse kan udgøre en 
klar risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Or. sv

Begrundelse

Idet vi har begrænsede personaleressourcer, skal de farligste stoffer prioriteres højst. Denne 
ordlyd understreger denne prioritering.
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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, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 799
Artikel 43 a, stk. 1

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde udarbejder agenturet 
kriterier for prioritering af stoffer med 
henblik på yderligere vurdering. 
Prioritering finder sted på grundlag af en 
risikobaseret fremgangsmåde. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. 
Agenturet træffer en afgørelse om 
kriterierne for prioritering af stoffer til 
yderligere vurdering. Medlemsstaterne 
anvender disse kriterier ved udarbejdelse af 
deres rullende planer.

For at tilvejebringe en harmoniseret 
fremgangsmåde på grundlag af de risici, 
der er involveret i afgørelser om udvælgelse 
af stoffer, udarbejder agenturet kriterier for 
yderligere vurdering af stoffer. Kriterierne 
for vurdering omfatter data vedrørende farer, 
eksponeringsdata og tonnagegrupper. Disse 
kriterier angiver de forhold, der bevirker, at 
oplysninger indsendt i henhold til afsnit II 
og dossier-vurderingen angivet i afsnit VI 
betragtes som værende utilstrækkelige i 
forbindelse med vurderingen og styringen 
af et stofs risikoniveau og dets 
identificerede anvendelse/anvendelser.

Or. it

Begrundelse

Agenturet skal basere dets vurderingsmæssige afgørelser på harmoniserede og 
gennemskuelige kriterier. 
Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VI, Vurdering af stoffer (Alessandro Foglietta og andre).

Agenturet skal basere dets vurderingsmæssige afgørelser på harmoniserede og 
gennemskuelige kriterier f.eks.:

- betragtninger vedrørende oplysningskrav, der falder uden for bilag V-VIII's 
anvendelsesområde;

- tilstedeværelsen i dossier-vurderingen af flere registranter af samme stof eller 
lignende stoffer;

- behovet for at forene forskelle i  dossier-vurderingen i forbindelse med flere 
registranter af samme stof eller lignende stoffer;  

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VI, Vurdering af stoffer (Marcello Vernola og andre).

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 800
Artikel 43a, stk. 1 a (nyt)
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1a. Agenturet anvender sådanne kriterier 
med henblik på at sammensætte en liste 
over prioriterede stoffer til vurdering. 
Agenturet vedtager denne liste på grundlag 
af en udtalelse fra medlemsstatsudvalget. 
Stoffer sættes på listen, hvis der (enten på 
grundlag af en dossier-vurdering foretaget 
af en af de kompetente myndigheder, der 
henvises til i artikel 38, eller på grundlag af 
enhver anden behørig kilde, herunder 
oplysninger i registreringsdossiererne) er 
grundlag for at antage, at et givent stof 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, især som følge af en af 
følgende forhold:
(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, og som tyder på, at 
stoffet eller et eller flere af dets 
omdannelsesprodukter har problematiske 
egenskaber eller er persistente og tilbøjelige 
til at være bioakkumulerende;
(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere registranter;
(c) potentielle synergieffekter som følge af 
en kemikalieblanding;
(d) potentielle indvirkninger på den føtale 
udvikling og kvinders og børns helbred. 

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med artikel 43a og supplerer ordførerens ændringsforslag 36.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 801
Artikel 43a a (ny)

a. Agenturet kan foretage en screening af 
alle de registreringsdossierer, der er blevet 
indsendt for stoffer, der kun er blevet 
registreret i mængder under 10 t, med 
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henblik på at identificere de stoffer, for 
hvilke der skal indsendes yderligere 
oplysninger i henhold til enhver 
kombination af de  kriterier, der er anført i 
bilag IC.
Agenturet angiver også for hver 
kombination af valgte kriterier, hvorvidt
alle eller nærmere angivne oplysninger i 
bilag V skal indsendes.
Agenturet foretager en indledende 
screening af registreringsdossierer senest 
[13] år efter forordningens ikrafttræden.
b. Agenturet underretter registranterne af 
de stoffer, der er identificeret  som følge af 
screeningen, om denne kendsgerning såvel 
som om, hvilke yderligere oplysninger, der 
skal indsendes. Agenturet offentliggør også 
en liste med stoffer identificeret som følge 
af screeninger på dets websted.
c. Registranter af offentliggjorte stoffer, der 
er blevet  identificeret i forbindelse med 
screeningen, skal i overensstemmelse med 
artikel 12 fremsende alle de oplysninger, 
der er anført i bilag V, eller særskilte 
oplysninger på agenturets anmodning, 
inden for [3] år.
d. Kommissionen kan efter samråd med 
agenturet træffe afgørelse om inkludering 
af yderligere kriterier i bilag IC eller om 
ændring af de allerede inkluderede 
kriterier i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Nuværende artikel 43a skal omnummereres artikel 43a, stk. 1.

For at muliggøre en effektiv prioritering med henblik på at forbedre indsamlingen af 
oplysninger er det hensigtsmæssigt at fokusere på de dossierer, hvor der er den største 
sandsynlighed for, at disse yderligere oplysninger vil bidrage til en mere effektiv 
risikostyring. Dossierer, der opfylder to eller flere prioriteringskrav anført i bilag IC (ny) skal 
prioriteres højere. Disse kriterier vil også øge dossier-vurderingsprocessens effektivitet ved at 
skabe en tilsvarende prioriteringsmekanisme i forbindelse med udvælgelsen af 
vurderingsdossierer for stoffer i mindre mængder. Afhængigt af kombinationen af valgte 
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kriterier angiver agenturet også, hvorvidt alle  oplysningerne i bilag V skal indsendes, eller 
hvorvidt der kun kræves særskilte oplysninger. Dette gør det muligt at anmode om hele 
oplysningssættet, når dette anses for at være påkrævet, eller alternativt kun at anmode om 
relevante oplysninger i forbindelse med en yderligere prioritering. Det skal f.eks. være muligt 
kun at anmode om økotoksikologiske "endpoints" i tilfælde, hvor der kun er sandsynlighed for 
miljøproblemer. De krævede oplysninger angives nærmere med henblik på at sikre juridisk 
klarhed. Det skal også være muligt for agenturet at udføre mere end én screening med henblik 
på at muliggøre en mere effektiv anvendelse af agenturets ressourcer.

Med henblik på at øge adgangen til oplysninger og hjælpe de små og mellemstore 
virksomheder er det også hensigtsmæssigt at udarbejde en liste over prioriterede stoffer, der 
er tilgængelig via agenturets websted.

Dossierer over prioriterede stoffer skal ajourføres inden for en fastlagt periode.

Det skal være muligt at inkludere nye prioriteringskriterier i bilag IC eller at ændre 
nuværende kriterier med henblik på at afspejle nye problemer såvel som i lyset af erfaring. I 
henhold til artikel 128 kan bilagene allerede nu ændres gennem den forskriftsmæssige 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt + 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ændringsforslag 802
Artikel 43 a bis, overskrift

Den kompetente myndighed Rullende plan på fællesskabsniveau

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til effektiviteten forekommer det vigtigt, at der er én enkelt rullende plan på 
fællesskabsniveau i stedet for en superposition af nationale rullende planer. Det tilfalder også 
agenturet at implementere denne rullende plan, der skal være lydhør over for 
medlemsstaternes problemstillinger. 

Med henblik på at opfylde dets forpligtelser i henhold til denne artikel skal agenturet have 
mulighed for at trække ikke blot på interne ressourcer, men også på et netværk af 
samarbejdende institutter og agenturer. Med hensyn til opgavefordelingen skal agenturet tage 
hensyn til de stillede forslag fra medlemsstaterne og karakteren af de fremsendte ansøgninger 
fra af disse organer. (Françoise Grossetête)

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.
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Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 36, 38, 39, 40 og 41 i udkastet til 
betænkning. (Guido Sacconi & andre)

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 803
Artikel 43 a bis, stk. 1, indledning

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig 
på grundlag af et af følgende forhold:

1. På grundlag af prioriteringen af kriterier 
i henhold til artikel 43a udfærdiger 
agenturet en liste med prioriterede stoffer 
til vurdering på grundlag af hvilke, især
som et resultat af dossier-vurderingen i 
artikel 3, indberetningerne i henhold til 
artikel 20, 22 og 35, eller på grundlag af 
oplysninger fra enhver anden kilde, herunder 
oplysninger i registreringsdossieret, det  har 
grund til at nære mistanke om, at et stof 
udgør en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet, navnlig på grundlag af et af 
følgende forhold:

Or. de

Begrundelse

For at forenkle proceduren og undgå  ubalancer i medlemsstaterne grundet forskelligartede 
decentraliserede forvaltningsmetoder skal opgaven med at udarbejde listen med stoffer til 
prioriteret vurdering og for at udpege de medlemsstater, der skal være ansvarlige for 
vurderingen af de enkelte stoffer, tilfalde agenturet. Nærmere oplysninger om de stoffer, der 
skal vurderes, skal offentliggøres, idet dette vil gøre proceduren mere gennemsigtig.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 804
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 

Hvis agenturet anser det for påkrævet at 
udføre en stofvurdering, træffes afgørelsen 
i overensstemmelse med artikel 43a, 48 og 
49.
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artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder 
oplysninger i registreringsdossieret, har 
grund til at nære mistanke om, at stoffet 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller miljøet, navnlig på grundlag af et af 
følgende forhold:
(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller 
et eller flere af dets omdannelsesprodukter 
har problematiske egenskaber eller er 
persistente og tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende

I tilfælde af en positiv afgørelse inkluderer 
agenturet stoffet i en rullende liste i 
overensstemmelse med artikel 44 til 46. 
Denne plan skal prioriteres i lyset af den 
tilstedeværende risiko. 

(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere registranter.

Or. de

Begrundelse

En stofvurdering kan kun påbegyndes, hvis kriterierne i henhold til artikel 43 er opfyldt.

En mere ekstensiv vurdering kan kun blive gennemført af agenturet, hvis stoffet og dets 
anvendelser opfylder de kriterier, der er anført i artikel 43a for sådanne vurderinger.

Proceduren er overflødig, idet agenturet selv udarbejder den rullende plan.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 805
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder 
oplysninger i registreringsdossieret, har 
grund til at nære mistanke om, at stoffet 
udgør en risiko for menneskers sundhed 

1. Hvis et agentur anser det for påkrævet, 
at et stof skal vurderes, træffes afgørelsen 
på grundlag af artikel 43a, 48 og 49. Hvis 
afgørelsen er positiv, inkluderer agenturet 
stoffet i en rullende plan i 
overensstemmelse med artikel 44 til 46. 
Den rullende plan prioriteres på grundlag 
af en risikobaseret fremgangsmåde.  
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eller miljøet, navnlig på grundlag af et af 
følgende forhold:
(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller 
et eller flere af dets omdannelsesprodukter 
har problematiske egenskaber eller er 
persistente og tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende
(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere registranter.

Or. it

Begrundelse

Det skal kun være muligt at vurdere et stof, hvis kriterierne i artikel 43a opfyldes.  Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
VI, Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Karin Scheele

Ændringsforslag 806
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig 
på grundlag af et af følgende forhold:

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet.

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller 
et eller flere af dets omdannelsesprodukter 
har problematiske egenskaber eller er 
persistente og tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende
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(b) den samlede tonnage ud fra 
registreringer indsendt af flere registranter.

Or. de

Begrundelse

Idet stoffer, der skal vurderes, skal vælges i overensstemmelse med agenturets retningslinjer 
(jf. artikel 43a), og idet enhver afgørelse i henhold til artikel 44, der kræver yderligere 
kontrol, vil blive begrundet,  foreslås det, at begrundelserne for stofvurdering ikke skal 
begrænses yderligere, således at det sikres, at stofvurderingsproceduren bliver tilstrækkelig 
fleksibel med henblik på udvidet anvendelse på nye risikotyper.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ændringsforslag 807
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig 
på grundlag af et af følgende forhold:

1. Agenturet udarbejder udkast til en 
rullende plan på fællesskabsniveau i henhold 
til artikel 44, 45 og 46 på grundlag af de 
kriterier, der er fastsat i artikel 43a, og hvis 
det enten som et resultat af en dossier-
vurdering, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at nære 
mistanke om, at stoffet udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, navnlig 
f.eks. på grundlag af et af følgende forhold:

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller et 
eller flere af dets omdannelsesprodukter har 
problematiske egenskaber eller er persistente 
og tilbøjelige til at være bioakkumulerende

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller et 
eller flere af dets omdannelsesprodukter har 
problematiske egenskaber eller er persistente 
og tilbøjelige til at være bioakkumulerende

(b) den samlede tonnage ud fra registreringer 
indsendt af flere registranter.

(b) den samlede tonnage ud fra registreringer 
indsendt af flere registranter.

Agenturet fremlægger udkast til den 
rullende plan til medlemsstaterne senest 
den 31. december hvert år.
1a. Medlemsstater kan fremsætte 
kommentarer, herunder forslag til 
inkludering af yderligere stoffer, til 
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indholdet af udkastet til den rullende plan 
til agenturet og foreslå at varetage en 
vurdering gennem nationale organer senest 
den 31. januar hvert år. En medlemsstat 
kan ikke foreslå at varetage vurderingen af 
et stof, som den selv har foreslået optaget i 
udkastet til den rullende plan.
1a bis. Agenturet har ansvaret for 
vurderingen af de stoffer, der er indeholdt i 
den rullende plan på fællesskabsniveau. I 
forbindelse med gennemførelsen af disse 
vurderinger kan agenturet inddrage det/de 
organ/organer, som hver medlemsstat har 
udpeget til dette formål, idet det udvælger 
dem på grundlag af medlemsstaternes 
anmodninger fremsat i overensstemmelse 
med stk. 1a.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 808
Artikel 43 a bis, stk. 1

1. En medlemsstat optager et stof i en 
rullende plan med henblik på at blive den 
kompetente myndighed i henhold til artikel 
44, 45 og 46, hvis den pågældende 
medlemsstat enten som et resultat af en 
dossier-vurdering foretaget af dens 
kompetente myndighed, som omhandlet i 
artikel 38, eller på grundlag af oplysninger 
fra enhver anden kilde, herunder oplysninger 
i registreringsdossieret, har grund til at 
nære mistanke om, at stoffet udgør en risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet, 
navnlig på grundlag af et af følgende 
forhold:

1. Agenturet udarbejder udkast til en 
rullende plan på fællesskabsniveau (tekst 
udgår) i henhold til artikel 44, 45 og 46 på 
grundlag af de kriterier, der er fastsat i 
henhold til artikel 43a, og hvis det enten 
som et resultat af en dossier-vurdering, eller 
på grundlag af oplysninger fra enhver anden 
kilde, herunder oplysninger i 
registreringsdossieret, mener, at stoffet 
udgør en risiko for menneskers sundhed eller 
miljøet, f.eks. på grundlag af et af følgende 
forhold:

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 

(a) stoffets strukturelle lighed med kendte 
problematiske stoffer eller med stoffer, der 
er persistente eller tilbøjelige til at være 
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bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller et 
eller flere af dets omdannelsesprodukter har 
problematiske egenskaber eller er persistente 
og tilbøjelige til at være bioakkumulerende

bioakkumulerende, tyder på at stoffet eller et 
eller flere af dets omdannelsesprodukter har 
problematiske egenskaber eller er persistente 
og tilbøjelige til at være bioakkumulerende

(b) den samlede tonnage ud fra registreringer 
indsendt af flere registranter.

(b) den samlede tonnage ud fra registreringer 
indsendt af flere registranter.

Agenturet fremlægger udkast til den 
rullende plan til medlemsstaterne senest 
den 31. december hvert år.
1a. Medlemsstater kan inden den 31. 
januar hvert år fremsætte deres 
kommentarer til agenturet til indholdet i 
udkastet til plan, foreslå inkluderingen af 
nye stoffer i den rullende plan og foreslå, at 
ansvaret for en evaluering gives til 
nationale organer.
1b. Agenturet har ansvaret for vurderingen 
af de stoffer, der er indeholdt i den rullende 
plan på fællesskabsniveau. Agenturet kan i 
forbindelse med gennemførelsen af 
stofvurderinger trække på de 
ekspertorganer, der fremgår af den liste, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 83. 
Der skal tages behørigt hensyn til 
medlemsstaternes anmodninger i henhold 
til stk. 1a ved udvælgelsen.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstiller i forbindelse med tidligere ændringsforslag til artikel 
43a bis.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 809
Artikel 43 a bis, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre 
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 

2. Agenturet offentliggør listen på dets 
websted. Agenturet rådfører sig forinden 
med det medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget".
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og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

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

Cortines, María del Pilar Ayuso González + Werner Langen

Ændringsforslag 810
Artikel 43 a bis, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre 
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

2. Senest den 28. februar hvert år 
fremlægger agenturet en rullende plan til 
medlemsstatsudvalgets godkendelse. Denne 
rullende plan omfatter en periode på 3 år, 
den ajourføres hvert år, og den angiver de 
stoffer, som agenturet planlægger at 
vurdere hvert enkelt år. Agenturet 
underretter registranten/registranterne og 
offentliggør den rullende plan på dets 
websted.

Or. it

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 811
Artikel 43 a bis, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan omfatter 
en periode på 3 år, den ajourføres hvert år, 
og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 

2. Den i stk. 1 og 1a nævnte rullende plan 
omfatter en periode på 3 år, den ajourføres 
hvert år, og den angiver de stoffer, der vil 
blive vurderet  hvert enkelt år på 
fællesskabsniveau af agenturet, eller i 
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rullende plan til agenturet og de andre
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

påkommende tilfælde i de medlemsstater, 
der har fremsat en anmodning i henhold til 
artikel 43a bis, stk. 1b. Agenturet
fremsender den rullende plan på 
fællesskabsniveau til (tekst udgår) 
medlemsstaterne senest den 28. december 
hvert år.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 812
Artikel 43 a a, stk. 2

2. Den i stk. 1 nævnte rullende plan omfatter 
en periode på 3 år, den ajourføres hvert år, 
og den angiver de stoffer, som 
medlemsstaten planlægger at vurdere hvert 
enkelt år. Medlemsstaten fremsender den 
rullende plan til agenturet og de andre
medlemsstater senest den 28. februar hvert 
år. Agenturet kan fremsætte kommentarer, 
og medlemsstaterne kan fremsende deres 
kommentarer til agenturet eller give udtryk 
for interesse for at vurdere et stof senest 
den 31. marts hvert år.

2. Den i stk. 1 og stk. 1a nævnte rullende 
plan omfatter en periode på 3 år, den 
ajourføres hvert år, og den angiver de 
stoffer, som planlægges vurderet hvert 
enkelt år. Agenturet  fremsender den 
rullende plan på fællesskabsniveau til 
medlemsstaterne senest den 28. februar 
hvert år.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 813
Artikel 43 a a, stk. 3
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3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende plan, eller en 
anden medlemsstat ikke har udtrykt 
interesse, vedtager medlemsstaten den 
pågældende rullende plan. Den kompetente 
myndighed er den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, som har optaget stoffet i 
dens endelige rullende plan.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 814
Artikel 43 abisa, stk. 3

3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende plan, eller en 
anden medlemsstat ikke har udtrykt 
interesse, vedtager medlemsstaten den 
pågældende rullende plan. Den kompetente 
myndighed er den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, som har optaget stoffet i 
dens endelige rullende plan.

3. Listen ajourføres hvert år.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ændringsforslag 815
Artikel 43 a bis, stk. 3

3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat 
kommentarer til en rullende plan, eller en 
anden medlemsstat ikke har udtrykt 
interesse, vedtager medlemsstaten den 

3. I tilfælde, hvor der ikke er fremsat
kommentarer til den rullende plan på 
fællesskabsniveau, vedtager agenturet den 
pågældende rullende plan. I modsat fald 
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pågældende rullende plan. Den kompetente 
myndighed er den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, som har optaget stoffet i 
dens endelige rullende plan.

udarbejder agenturet et nyt udkast til 
rullende plan, der fremlægges for 
medlemsstaterne. Hvis der ikke er 
fremkommet nogen ny kommentarer til 
indholdet i den rullende plan på 
fællesskabsniveau inden for en frist på 30 
dage, vedtages den af agenturet. I tilfælde 
af vedvarende uenighed, ikke mindst i 
tilfælde af, at flere medlemsstater peger på 
forskellige organer i forbindelse med 
vurderingen af det samme stof, fremlægger 
agenturet udkastet for Kommissionen, der 
vedtager dette i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Werner Langen + Françoise Grossetête + Anja Weisgerber + Guido 
Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo 

Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 816
Artikel 43 a bis, stk. 4

4. I tilfælde, hvor to eller flere 
medlemsstater har optaget det samme stof i 
deres udkast til rullende planer, eller, efter 
indsendelse af de rullende planer, har 
udtrykt interesse for at vurdere det samme 
stof, bestemmes den kompetente myndighed 
med hensyn til artikel 44, 45 og 46 i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
andet, tredje og fjerde afsnit.

udgår

Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, under hensyntagen til 
princippet om, at fordelingen af stoffer på 
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medlemsstater skal afspejle deres andel af 
Fællesskabets samlede 
bruttonationalprodukt. Hvor det er muligt, 
gives der prioritet til medlemsstater, der 
allerede har foretaget dossier-vurderinger 
af det pågældende stof i henhold til artikel 
39 til 43.
Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed, vedtager de berørte 
medlemsstater deres endelige rullende 
planer i overensstemmelse hermed. Den 
kompetente myndighed er den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som har 
optaget stoffet i dens endelige rullende 
plan.
Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, fremsender agenturet 
de modstridende holdninger til 
Kommissionen, som afgør hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, i overensstemmelse med den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, og medlemsstaterne vedtager deres 
endelige rullende planer i 
overensstemmelse hermed.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 817
Artikel 43 a bis, stk. 4

4. I tilfælde, hvor to eller flere 
medlemsstater har optaget det samme stof i 
deres udkast til rullende planer, eller, efter 
indsendelse af de rullende planer, har 
udtrykt interesse for at vurdere det samme 
stof, bestemmes den kompetente myndighed 
med hensyn til artikel 44, 45 og 46 i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 

4. I enighed med medlemsstatsudvalget 
udpeger agenturet den medlemsstat, der er 
ansvarlig for vurderingen af de stoffer, der 
er angivet i listen.
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andet, tredje og fjerde afsnit.
Agenturet forelægger sagen for det 
medlemsstatsudvalg, der er truffet 
bestemmelse om i artikel 72, stk. 1, litra e), 
herefter benævnt "medlemsstatsudvalget", 
for at nå til enighed om, hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, under hensyntagen til 
princippet om, at fordelingen af stoffer på 
medlemsstater skal afspejle deres andel af 
Fællesskabets samlede 
bruttonationalprodukt. Hvor det er muligt, 
gives der prioritet til medlemsstater, der 
allerede har foretaget dossier-vurderinger 
af det pågældende stof i henhold til artikel 
39 til 43.
Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed, vedtager de berørte 
medlemsstater deres endelige rullende 
planer i overensstemmelse hermed. Den 
kompetente myndighed er den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, som har 
optaget stoffet i dens endelige rullende 
plan.
Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, fremsender agenturet 
de modstridende holdninger til 
Kommissionen, som afgør hvilken 
myndighed, der skal være den kompetente 
myndighed, i overensstemmelse med den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, og medlemsstaterne vedtager deres 
endelige rullende planer i 
overensstemmelse hermed.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.
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Ændringsforslag af Werner Langen + Anja Weisgerber + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 818
Artikel 43 a bis, stk. 5

5. Så snart de kompetente myndigheder er 
fastlagt, offentliggør agenturet de endelige 
rullende planer på dets websted.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Amendmet 819
Artikel 43 a bis, stk. 5

5. Så snart de kompetente myndigheder er 
fastlagt, offentliggør agenturet de endelige 
rullende planer på dets websted.

5. De udpegede medlemsstater, herefter 
benævnt "de kompetente myndigheder  i 
forbindelse med artikel 44, 45 og 46" 
vurderer alle stoffer i overensstemmelse 
med dette kapitel.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 820
Artikel 43 a bis, stk. 5

5. Så snart de kompetente myndigheder er 
fastlagt, offentliggør agenturet de endelige 
rullende planer på dets websted.

5. Agenturet offentliggør de endelige 
rullende planer på dets websted.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Werner Langen + 
Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 
Miroslav Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González

Amendmet 821
Artikel 43 a bis, stk. 6

6. Den kompetente myndighed, der er 
fastlagt i overensstemmelse med stk. 1 til 4, 
vurderer alle stoffer i dens rullende plan i 
overensstemmelse med dette kapitel.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 822
Artikel 43 a bis, stk. 6 a (nyt)

6a. En medlemsstat kan underrette 
agenturet om et nyt stof på ethvert 
tidspunkt, når den er i besiddelse af 
oplysninger, der tyder på, at der er en fare 
for miljøet eller for menneskers sundhed. 
Agenturet optager stoffet på listen med 
stoffer, der skal vurderes i henhold til den 
rullende plan, hvis der er begrundelse 
herfor. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse af samme forslagsstillere i forbindelse med tidligere ændringsforslag til 
artikel 43a bis.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ændringsforslag 823
Artikel 43 a bis, stk. 6 a (nyt)

6a. En medlemsstat kan på ethvert 
tidspunkt inkludere ny(e) stof/stoffer i dens 
rullende planer, hvis der fremkommer 
oplysninger, der skaber bekymring omkring 
risikoen for menneskers helbred og miljøet.
De skal underrette agenturet om, at de har 
til hensigt at inkludere stoffet i deres 
rullende plan. Hvis mere end én 
medlemsstat underretter agenturet om det 
samme stof, vil den første medlemsstat blive 
udpeget til at vurdere stoffet.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at medlemsstater har mulighed for at beslutte at gennemføre en stofvurdering, 
hvis nye oplysninger fremkommer, hvad enten stoffet er på deres rullende liste eller ej.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 824
Artikel 43 a a, stk. 6 a (nyt)

En medlemsstat kan på ethvert tidspunkt 
inkludere et stof i dens rullende planer, 
hvis der fremkommer oplysninger 
vedrørende risikoen for menneskers 
helbred eller miljøet. Den skal underrette 
agenturet om, at den har til hensigt at 
inkludere stoffet i dens rullende plan.
Hvis mere end én medlemsstat underretter 
agenturet om det samme stof, træffer 
medlemsstatsudvalget afgørelse om, hvilken 
medlemsstat der skal vurdere stoffet

Or. fr
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Begrundelse

Det er vigtigt for medlemsstaternes myndigheder, at de er i stand til at fastholde 
initiativretten og anmode om, at en vurdering gennemføres, når der fremkommer nye 
oplysninger vedrørende en helbredsrisiko eller en miljømæssig risiko.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 825
Artikel 43 a a, stk. 6 a (nyt)

6a. En medlemsstat kan underrette
agenturet om et nyt stof på ethvert 
tidspunkt, når den er i besiddelse af 
oplysninger, der tyder på, at der er en fare 
for miljøet eller for menneskers sundhed. 
Agenturet optager stoffet på listen med 
stoffer, der skal vurderes i henhold til den 
rullende plan, hvis der er begrundelse 
herfor. 
Hvis agenturet imidlertid beslutter ikke at 
tilføje stoffet til listen med stoffer, der skal 
vurderes, kan en medlemsstat beslutte at 
foretage vurderingen af det pågældende 
stof på egen hånd. Medlemsstaten skal 
underrette agenturet om, at den har til 
hensigt at foretage en vurdering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at medlemsstaterne kan beslutte at foretage en stofvurdering, selv om 
agenturet beslutter ikke at foretage en sådan.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 826
Artikel 44, stk. 1

1. Hvis den kompetente myndighed anser 
yderligere oplysninger for påkrævede med 
henblik på at afklare den mistanke, der er 
omhandlet i artikel 43a bis, stk. 1, 
herunder, hvis dette er hensigtsmæssigt, 

1. Hvis agenturet anser yderligere 
oplysninger for påkrævede ud over de krav, 
der er fastlagt i artikel  9, 12 og 13,
udarbejder det et begrundet udkast til en 
afgørelse, der kræver, at registranten eller 
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oplysninger, der ikke kræves i henhold til 
bilag V til VIII, udarbejder den et begrundet 
udkast til en afgørelse, der kræver, at 
registranten eller registranterne indsender 
yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes 
efter proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

registranterne indsender yderligere 
oplysninger. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag som følge af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos 
medlemsstatens myndighed.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 827
Artikel 44, stk. 1

1. Hvis den kompetente myndighed anser 
yderligere oplysninger for påkrævede med 
henblik på at afklare den mistanke, der er 
omhandlet i artikel 43a bis, stk. 1, herunder, 
hvis dette er hensigtsmæssigt, oplysninger, 
der ikke kræves i henhold til bilag V til VIII, 
udarbejder den et begrundet udkast til en 
afgørelse, der kræver, at registranten eller 
registranterne indsender yderligere 
oplysninger. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

1. Hvis agenturet anser yderligere 
oplysninger for påkrævede med henblik på 
at afklare den mistanke, der er omhandlet i 
artikel 43a, stk. 1a, herunder, hvis dette er 
hensigtsmæssigt, oplysninger, der ikke 
kræves i henhold til bilag V til VIII, 
udarbejder det et begrundet udkast til en 
afgørelse, der kræver, at registranten eller 
registranterne indsender yderligere 
oplysninger. Afgørelsen træffes efter 
proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

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

Ændringsforslag 828
Artikel 44, stk. 1

1. Hvis den kompetente myndighed anser 
yderligere oplysninger for påkrævede med 

1. Hvis agenturet anser yderligere 
oplysninger for påkrævede ud over dossieret 
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henblik på at afklare den mistanke, der er 
omhandlet i artikel 43a bis, stk. 1, 
herunder, hvis dette er hensigtsmæssigt, 
oplysninger, der ikke kræves i henhold til 
bilag V til VIII, udarbejder den et begrundet 
udkast til en afgørelse, der kræver, at 
registranten eller registranterne indsender 
yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes 
efter proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

med de væsentlige data i henhold til artikel 
9 og registrantens forslag til forsøg, 
udarbejder det et begrundet udkast til en 
afgørelse samt en risikoanalyse, der kræver, 
at registranten eller registranterne indsender 
yderligere oplysninger. Afgørelsen træffes 
efter proceduren fastlagt i artikel 48 og 49.

Or. it

Begrundelse

Kriterierne for anmodning om yderligere oplysninger skal være risikobaseret. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
VI, Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 829
Artikel 44, stk. 2

2. Registranten indsender de krævede 
oplysninger til agenturet.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til effektiviteten forekommer det vigtigt, at der er én enkelt rullende plan på 
fællesskabsniveau i stedet for en superposition af nationale rullende planer. Det tilfalder også 
agenturet at implementere denne rullende plan, der skal være lydhør over for 
medlemsstaternes problemstillinger. (Françoise Grossetête)

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 830
Artikel 44, stk. 3

3. Et udkast med krav om yderligere 
oplysninger fra registranten eller 
registranterne skal udarbejdes inden for 12 
måneder efter offentliggørelse af den 
rullende plan på agenturets websted.

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til effektiviteten forekommer det vigtigt, at der er én enkelt rullende plan på 
fællesskabsniveau i stedet for en superposition af nationale rullende planer. Det tilfalder også 
agenturet at implementere denne rullende plan, der skal være lydhør over for 
medlemsstaternes problemstillinger. (Françoise Grossetête)

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 831
Artikel 44, stk. 3

3. Et udkast med krav om yderligere 
oplysninger fra registranten eller 
registranterne skal udarbejdes inden for 12 
måneder efter offentliggørelse af den 
rullende plan på agenturets websted.

3. Et udkast med krav om yderligere 
oplysninger fra registranten eller 
registranterne skal udarbejdes inden for 12 
måneder efter offentliggørelse af listen i 
henhold til artikel 43a, stk. 1b. Når et stof 
er blevet inkluderet i listen i henhold til 
artikel 43a, stk. 1a, indledes en ny periode 
på 12 måneder for det pågældende stof.
Hvis agenturet ikke har udarbejdet udkast 
til afgørelse inden for 12 måneder efter 
inkluderingen af stoffet i listen i henhold til 
artikel 43a, stk. 1a, anses vurderingen for 
at være afsluttet. 

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38. For at sikre en vellykket afslutning 
på proceduren skal agenturet fastsætte en tidsfrist for udarbejdelsen af udkastet til afgørelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 832
Artikel 44, stk. 4

4. Når den kompetente myndighed afslutter 
dens vurdering i henhold til stk. 1, 2 og 3, 
underretter den agenturet herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af 
vurderingen af stoffet. Hvis denne frist 
overskrides, anses vurderingen for at være 
afsluttet.

udgår
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Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 38 og artikel 44, stk. 3, stk. 2.

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

Ændringsforslag 833
Artikel 44, stk. 4

4. Når den kompetente myndighed afslutter 
dens vurdering i henhold til stk. 1, 2 og 3, 
underretter den agenturet herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

4. Når agenturet afslutter dets vurdering i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, underretter det 
registranten/registranterne herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter på konsistens med de andre ændringsforslag med henblik på at 
overlade processen til agenturet. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre 
ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer (Marcello Vernola og andre).

Ændringsforslaget følger af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos medlemsstatens 
myndighed. (Werner Langen)

Ændringsforslag af Françoise Grossetête + Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Ændringsforslag 834
Artikel 44, stk. 4

4. Når den kompetente myndighed afslutter 
dens vurdering i henhold til stk. 1, 2 og 3, 
underretter den agenturet herom inden 12 
måneder efter påbegyndelsen af vurderingen 
af stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

4. Når agenturet afslutter dets vurdering i 
henhold til stk. 1, 2 og 3, underretter det
medlemsstaterne herom inden 12 måneder 
efter påbegyndelsen af vurderingen af 
stoffet. Hvis denne frist overskrides, anses 
vurderingen for at være afsluttet.

Or. fr
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Begrundelse

Af hensyn til effektiviteten forekommer det vigtigt, at der er én enkelt rullende plan på 
fællesskabsniveau i stedet for en superposition af nationale rullende planer. Det tilfalder også 
agenturet at implementere denne rullende plan, der skal være lydhør over  for 
medlemsstaternes problemstillinger. (Françoise Grossetête)

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne. 

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 

Dette ændringsforslag erstatter især ændringsforslag 43 i udkastet til betænkning. (Guido 
Sacconi & andre)

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 835
Artikel 45, stk. 1

2. Den kompetente myndighed baserer sin 
vurdering af et stof på eventuelt tidligere 
vurderinger i henhold til dette afsnit. Ethvert 
udkast til afgørelse, der kræver yderligere 
oplysninger i henhold til artikel 44, kan kun 
begrundes med ændrede forhold eller 
erhvervet viden.

1. Agenturet eller det nationale organ, der 
er ansvarlig for en evaluering, baserer sin 
vurdering af et stof på eventuelt tidligere 
vurderinger i henhold til dette afsnit. Ethvert 
udkast til afgørelse, der kræver yderligere 
oplysninger i henhold til artikel 44, kan kun 
begrundes med ændrede forhold eller 
erhvervet viden.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 44 i udkastet til betænkning. (Guido 
Sacconi & andre)

Konsistens med tidligere ændringsforslag. (Françoise Grossetête)
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber + Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 836
Artikel 45, stk. 2

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 44 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger 
i overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 3, omhandlede procedure.

udgår

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38. (Anja Weisgerber)

Ændringsforslag som følge af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos 
medlemsstatens myndighed. (Werner Langen) 

Ændringsforslaget er overensstemmende med de ændringsforslag, der sigter  på at overlade 
processen til agenturet og skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artikler i 
afsnit VI: Vurdering af stoffer. (Marcello Vernola og andre)

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 837
Artikel 45, stk. 2

2. For at sikre en harmoniseret 
fremgangsmåde med hensyn til 
anmodninger om yderligere oplysninger, 
overvåger agenturet udkast til afgørelser 
efter artikel 44 og udvikler kriterier og 
prioriteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
træffes der gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med den i artikel 130, stk. 
3, omhandlede procedure.

2. Hvor det er hensigtsmæssigt, træffes der 
gennemførelsesforanstaltninger i 
overensstemmelse med den i artikel 130, stk. 
3, omhandlede procedure.
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Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 44 i udkastet til betænkning. (Guido 
Sacconi & andre) 

Konsistens med tidligere ændringsforslag. (Françoise Grossetête)

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 838
Artikel 46, stk. 2

2. Når stofvurderingen er afsluttet, anvender
den kompetente myndighed oplysningerne 
fra denne vurdering i forbindelse med artikel 
56, stk. 3, og 66, stk. 2, og fremsender de 
fremkomne oplysninger til Kommissionen, 
agenturet og de andre medlemsstater. Den 
kompetente myndighed underretter 
Kommissionen, agenturet, registranten og 
de kompetente myndigheder i de andre
medlemsstater om dens konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne 
oplysninger.

2. Når stofvurderingen er afsluttet, stiller 
agenturet oplysningerne fra denne vurdering 
i forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, 
stk. 2, til medlemsstaternes rådighed, og 
fremsender oplysningerne til 
Kommissionen. Agenturet underretter 
Kommissionen, registranten og 
medlemsstaterne om dets konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne 
oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

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

Ændringsforslag 839
Artikel 46, stk. 2
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2. Når stofvurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, 
stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Den kompetente 
myndighed underretter Kommissionen, 
agenturet, registranten og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater om 
dens konklusioner med hensyn til 
anvendelsen af de fremkomne oplysninger.

2. Agenturet underretter Kommissionen, 
(tekst udgår), registranten og de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne om dets 
konklusioner med hensyn til anvendelsen af 
de fremkomne oplysninger i forbindelse 
med artikel 56, stk. 3, og 66, stk. 2.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af afgørelsen om, at hele styringen af vurderingsprocessen skal 
overlades til agenturet. Det skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer (Marcello Vernola og andre).

De oplysninger, der er fremkommet under  vurderingen, kan muligvis anvendes i forbindelse 
med godkendelses- og begrænsningsprocedurer. (Werner Langen)

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 840
Artikel 46, stk. 2

2. Når stofvurderingen er afsluttet, anvender 
den kompetente myndighed oplysningerne 
fra denne vurdering i forbindelse med artikel 
56, stk. 3, og 66, stk. 2, og fremsender de 
fremkomne oplysninger til Kommissionen, 
agenturet og de andre medlemsstater. Den 
kompetente myndighed underretter 
Kommissionen, agenturet, registranten og 
de kompetente myndigheder i de andre
medlemsstater om dens konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne
oplysninger.

2. Når stofvurderingen er afsluttet, anvender 
agenturet oplysningerne fra denne vurdering 
i forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, 
stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Agenturet 
underretter Kommissionen, registranten og 
medlemsstaterne om dets konklusioner med 
hensyn til anvendelsen af de fremkomne 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
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der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Konsistens med tidligere ændringsforslag. (Françoise Grossetête)

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 841
Artikel 46, stk. 2

2. Når stofvurderingen er afsluttet, 
anvender den kompetente myndighed 
oplysningerne fra denne vurdering i 
forbindelse med artikel 56, stk. 3, og 66, 
stk. 2, og fremsender de fremkomne 
oplysninger til Kommissionen, agenturet og 
de andre medlemsstater. Den kompetente 
myndighed underretter Kommissionen, 
agenturet, registranten og de kompetente 
myndigheder i de andre medlemsstater om 
dens konklusioner med hensyn til 
anvendelsen af de fremkomne oplysninger.

2. Agenturet underretter Kommissionen, 
registranten og de kompetente myndigheder 
i de andre medlemsstater om dets 
konklusioner med hensyn til anvendelsen af 
de fremkomne oplysninger i forbindelse 
med artikel 56, stk. 3, og 66, stk. 2..

Or. de

Begrundelse

De oplysninger, der er fremkommet under vurderingen, kan muligvis anvendes i forbindelse 
med godkendelses- og begrænsningsprocedurer.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 842
Artikel 46 a (ny)

Artikel 46a
1. Agenturet undersøger de indsendte 
oplysninger i henhold til artikel 43a for at 
kontrollere, at de indsendte oplysninger 
opfylder det krav, der gælder for den 
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relevante kriteriekombination i bilag IC.
2. På grundlag af en gennemgang foretaget 
i henhold til stk. 1 kan agenturet udarbejde 
et udkast til afgørelse, der pålægger 
registranten/registranterne at fremsende 
enhver form for oplysninger, der er 
påkrævede for at bringe 
registreringen/registreringerne i 
overensstemmelse med de relevante 
oplysningskrav inden for en nærmere 
angivet tidsfrist.
3. Agenturet underretter Kommissionen, 
medlemsstaterne og 
registranten/registranterne om dets 
konklusioner med hensyn til, hvorvidt det 
anbefaler, at en stofvurdering eller 
risikostyring på fællesskabsniveau 
påbegyndes.

Or. en

Begrundelse

Agenturet skal gennemføre en fuldstændigheds- og overensstemmelseskontrol med henblik på 
at kontrollere, at registranten har opfyldt alle forpligtelserne i henhold til artikel 43a. Det 
skal også være muligt på grundlag af allerede foreliggende oplysninger straks at gå videre 
med en anbefaling vedrørende påbegyndelse af stofvurdering eller 
risikostyringsforanstaltninger på fællesskabsplan..

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ændringsforslag 843
Artikel 47, indledning

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 
problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat på hvis 

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis en medlemsstats kompetente 
myndighed imidlertid kan fremlægge 
beviser, der tyder på, at risikoen som følge 
af anvendelsen af isolerede mellemprodukter 
på stedet ikke styres på betryggende måde, 
kan den kompetente myndighed i den 
medlemsstat på hvis område "stedet" er 
beliggende:
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område "stedet" er beliggende:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens tekst pålægger medlemsstaten en meget stor bevisbyrde, før de kan anmode 
om flere oplysninger om mellemprodukters sikkerhed. Dette ændringsforslag letter denne 
byrde. 

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 844
Artikel 47, indledning

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 
problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat på hvis 
område "stedet" er beliggende:

For mellemprodukter kan agenturet og den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
på vis område stedet er beliggende, anmode 
om oplysninger fra virksomhederne i 
henhold til artikel 16. Agenturet kan 
vurdere disse oplysninger i henhold til 
artikel 40.

Or. de

Begrundelse

Agenturet og medlemsstaternes kompetente myndigheder skal også have mulighed for at 
kontrollere mellemprodukter.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 845
Artikel 47, indledning

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. . 
For mellemprodukter, der opfylder 
kriterierne i artikel 54, skal den kompetente 
myndighed imidlertid:
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problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat på hvis 
område "stedet" er beliggende:

Or. en

Begrundelse

Mellemprodukter, der opfylder de meget problematiske kriterier, kan indebære en alvorlig 
risiko for arbejdstagere og erhvervsmæssig eksponering bør minimeres. Derfor bør 
tilgængeligheden af alternative mellemprodukter, der opfylder de meget problematiske 
kriterier, overvejes med henblik på at substituere sådanne mellemprodukter med sikrere 
alternativer. Dette ville også bidrage til en bedre implementering af den gældende lovgivning 
om sikkerhed på arbejdspladsen.

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

Ændringsforslag 846
Artikel 47, indledning

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 
problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan den kompetente 
myndighed i den medlemsstat på hvis 
område "stedet" er beliggende:

For på stedet isolerede mellemprodukter 
finder hverken bestemmelserne om dossier-
vurdering eller stofvurdering anvendelse. 
Hvis det imidlertid kan påvises, at der som 
følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet opstår en risiko, 
der giver anledning til samme niveau af 
problematiske egenskaber som anvendelsen 
af stoffer, der skal optages i bilag XIII i 
henhold til artikel 54, kan agenturet:

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af afgørelsen om, at hele styringen af vurderingsprocessen skal 
overlades til agenturet. Det skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 847
Artikel 47, litra a

(a) kræve at registranten indsender 
yderligere oplysninger med direkte relation 
til den påviste risiko. Dette krav skal 
ledsages af en skriftlig begrundelse

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Werner Langen til artikel 47, indledning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 848
Artikel 47, litra a

(a) kræve at registranten indsender 
yderligere oplysninger med direkte relation 
til den påviste risiko. Dette krav skal 
ledsages af en skriftlig begrundelse

(a) kræve at registranten indsender 
yderligere oplysninger især vedrørende 
tilgængeligheden af alternativer eller en 
substitutionsplan.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Carl Schlyter og andre til artikel 47, indledning.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 849
Artikel 47, litra b

(b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende 
foranstaltninger for at gribe ind over for de 
risici, der er påvist i forbindelse med det 
pågældende sted.

udgår

Or. de
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Werner Langen til artikel 47, indledning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 850
Artikel 47, litra b

(b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende foranstaltninger 
for at gribe ind over for de risici, der er 
påvist i forbindelse med det pågældende 
sted.

(b) undersøge enhver form for indsendte 
oplysninger og om nødvendigt træffe 
passende risikobegrænsende 
foranstaltninger, især hvis sikrere 
alternativer er tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag af Carl Schlyter og andre til artikel 47, indledning.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 851
Artikel 47. stk. 2

Den procedure, der er fastsat i første afsnit, 
må kun iværksættes af den deri nævnte 
kompetente myndighed.

udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelser til ændringsforslag af Carl Schlyter og andre til artikel 47, indledning.

Ændringsforslag af Werner Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Ændringsforslag 852
Artikel 48, stk. 1

1. Den kompetente myndighed fremsender 
ethvert udkast til afgørelse i henhold til 
artikel 39, 40 eller 44 til den eller de berørte 

1. Agenturet fremsender ethvert udkast til 
afgørelse i henhold til artikel 40, 43a bis
eller 44 til den eller de berørte registranter 
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registranter eller den eller de berørte 
downstream-brugere og informerer dem om, 
at de har ret til at fremsætte kommentarer 
inden for en frist på 30 dage efter 
modtagelsen. Den kompetente myndighed
tager hensyn til alle modtagne kommentarer 
og kan ændre udkastet til afgørelse i 
overensstemmelse hermed.

eller den eller de berørte downstream-
brugere og informerer dem om, at de har ret 
til at fremsætte kommentarer inden for en 
frist på 30 dage efter modtagelsen. 
Agenturet tager hensyn til alle modtagne 
kommentarer og kan ændre udkastet til 
afgørelse i overensstemmelse hermed.

Or. de

Begrundelse

Ofte indstilles produktionen eller importen blot midlertidigt, f.eks. i særlige 
forretningsmæssige situationer eller som følge af bygningsarbejde osv. Dette skal være 
muligt, uden at registreringerne automatisk bliver ugyldige. (Werner Langen)

For at forenkle sagen og koncentrere processen skal agenturet varetage vurderingsopgaverne 
og have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsmæssige aspekter. På 
grundlag af ændringsforslagene til artikel 43a skal en registrering kun kunne gøres ugyldig 
med lovlig hjemmel, hvis producenten definitivt har indstillet sin virksomhed Der er en række 
situationer, hvor producenten kun har indstillet sin virksomhed midlertidigt, f.eks. som følge 
af økonomiske problemer eller vanskeligheder i forbindelse med etablering af faciliteter, og 
hvor en registrering ikke skal gøres ugyldig. Dette skal gøres klart i teksten. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
VI: Vurdering af stoffer. (Marcello Vernola)

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 853
Artikel 48, stk. 2

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han den kompetente myndighed herom, og 
deraf følger, at hans registrering ikke 
længere er gyldig, og at der ikke kan kræves 
yderligere oplysninger om det pågældende 
stof, medmindre han indsender en ny 
registrering.

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han agenturet herom, og deraf følger, at 
forpligtelserne i henhold til registreringen 
suspenderes, og at der i den pågældende 
periode ikke kan kræves yderligere 
oplysninger om det pågældende stof. Hvis 
registranten definitivt ophører med at 
fremstille eller importere stoffet, er 
registreringen ikke længere gyldig efter 1 
år, med mindre han overdrager sine 
rettigheder i henhold til registreringen til 
tredjemand.
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Or. de

Begrundelse

Ofte indstilles produktionen eller importen blot midlertidigt, f.eks. i særlige 
forretningsmæssige situationer eller som følge af bygningsarbejde osv. Dette skal være 
muligt, uden at registreringerne automatisk bliver ugyldige.

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

Ændringsforslag 854
Artikel 48, stk. 2

2. Hvis en registrant er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han den kompetente myndighed herom, og 
deraf følger, at hans registrering ikke 
længere er gyldig, og at der ikke kan kræves 
yderligere oplysninger om det pågældende 
stof, medmindre han indsender en ny 
registrering.

2. Hvis en registrant helt er ophørt med at 
fremstille eller importere stoffet, underretter 
han agenturet herom, og deraf følger, at 
hans registrering ikke længere er gyldig, og 
at der ikke kan kræves yderligere 
oplysninger om det pågældende stof, 
medmindre han indsender en ny registrering.

Or. it

Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for vurderingsprocessen 
og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsmæssige aspekter.
På grundlag af ændringsforslagene til artikel 43a skal en registrering kun anses for 
bortfaldet med lovlig hjemmel, hvis producenten definitivt har indstillet sin virksomhed. Der 
er tilfælde, hvor producenten kun har indstillet sin virksomhed midlertidigt, f.eks. som følge af 
økonomiske problemer, etableringsvanskeligheder, og hvor der ikke er grundlag for, at 
registreringen anses for bortfaldet. Dette skal gøres klart i teksten.  Dette ændringsforslag 
skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af 
stoffer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 855
Artikel 48, stk. 3

3. Registranten kan ophøre med at 
fremstille eller importere stoffet efter 
modtagelse af udkastet til afgørelse. I 
sådanne tilfælde, underretter han den 
kompetente myndighed herom, og deraf 
følger, at hans registrering ikke længere er 
gyldig, og at der ikke kan kræves yderligere 

3. Stk. 1 finder også anvendelse, hvis 
registranten ophører med at fremstille eller 
importere stoffet efter modtagelse af 
udkastet til afgørelse.
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oplysninger om det pågældende stof, 
medmindre han indsender en ny 
registrering.

Or. de

Begrundelse

Ofte indstilles produktionen eller importen blot midlertidigt, f.eks. i særlige 
forretningsmæssige situationer eller som følge af bygningsarbejde osv. Dette skal være 
muligt, uden at registreringerne automatisk bliver ugyldige.

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

Ændringsforslag 856
Artikel 48, stk. 3

3. Registranten kan ophøre med at fremstille 
eller importere stoffet efter modtagelse af 
udkastet til afgørelse. I sådanne tilfælde, 
underretter han den kompetente myndighed
herom, og deraf følger, at hans registrering 
ikke længere er gyldig, og at der ikke kan 
kræves yderligere oplysninger om det 
pågældende stof, medmindre han indsender 
en ny registrering.

3. Registranten kan helt ophøre med at 
fremstille eller importere stoffet efter 
modtagelse af udkastet til afgørelse. I 
sådanne tilfælde, underretter han agenturet
herom, og deraf følger, at hans registrering 
ikke længere er gyldig, og at der ikke kan 
kræves yderligere oplysninger om det 
pågældende stof, medmindre han indsender 
en ny registrering.

Or. it

Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have ansvar for vurderingsprocessen 
og bør have enebeføjelse til at træffe afgørelse vedrørende alle vurderingsmæssige aspekter. 
På grundlag af ændringsforslagene til artikel 43a skal en registrering kun anses for 
bortfaldet med lovlig hjemmel, hvis producenten definitivt har indstillet sin virksomhed. Der 
er tilfælde, hvor producenten kun har indstillet sin virksomhed midlertidigt, f.eks. som følge af 
økonomiske problemer, etableringsvanskeligheder, og hvor der ikke er grundlag for, at 
registreringen anses for bortfaldet. Dette skal gøres klart i teksten.  Dette ændringsforslag 
skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af 
stoffer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 857
Artikel 48, stk. 3 a (nyt)

3a. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder 
tilsvarende anvendelse i tilfælde af udkast 
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til afgørelser udarbejdet af agenturet i 
henhold til artikel 44. 

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

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

Ændringsforslag 858
Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette 
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

1. Agenturet underretter de andre 
medlemsstaters kompetente myndigheder 
om udkastet til afgørelse på grundlag af 
artikel 39, 40, 41, 43, 43a og 44.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af afgørelsen om, at hele styringen af vurderingsprocessen skal 
overlades til agenturet og behovet for konsistens med ændringsforslaget til artikel 43a. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit 
VI, Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer + Chris Davies

Ændringsforslag 859
Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller

1. Agenturet rundsender dets udkast til 
afgørelse, eller det, der er udarbejdet af det 
rapporterende organ i medlemsstaten, i 
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44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette 
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

henhold til artikel 39, 40 eller 44, sammen 
med eventuelle kommentarer fra 
interesserede parter, Det Europæiske 
Center for Validering af Alternative 
Metoder (ECVAM) og registranten eller 
downstream-brugeren, og det redegør over 
for medlemsstaterne for, hvorledes der er 
taget hensyn til sådanne kommentarer.

Or. en

Begrundelse

Ændret version af det nye ændringsforslag til artikel 49 (stk. 1-4) af forskellige 
forslagsstillere med en ændring i det første stykke (se understregning).

Rundsendelsen af kommentarer skal inkludere kommentarer fra andre interesserede parter og 
ECVAM. (Caroline Lucas & andre)

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 39, stk. 1a, artikel 39, stk. 1b, og 
artikel 39, stk. 2. Eventuelle indkomne kommentarer i henhold til artikel 39, stk. 1a og 1b, 
skal fremlægges sammen med kommentarerne fra registranten og downstream-brugeren med 
henblik på behandling af agenturet og de andre medlemsstaters kompetente myndigheder. 
(Chris Davies) 

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 860
Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

1. Agenturet rundsender dets udkast til 
afgørelser sammen med kommentarer i 
henhold til artikel 40, 41, 43, 43a bis og 44
til de andre medlemsstaters kompetente 
myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag som følge af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos 
medlemsstatens myndighed.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête, 

Ændringsforslag 861
Artikel 49, stk. 1

1. En medlemsstats kompetente myndighed 
fremsender et udkast til afgørelse, der er 
udarbejdet i henhold til artikel 39, 40 eller 
44, til agenturet sammen med eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren, og den redegør for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer. Agenturet rundsender dette 
udkast til afgørelse sammen med 
kommentarerne til de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder.

1. Agenturet rundsender dets udkast til 
afgørelse, eller det, der er udarbejdet af det 
rapporterende organ i medlemsstaten, i 
henhold til artikel 39, 40 eller 44, sammen 
med eventuelle kommentarer fra 
registranten eller downstream-brugeren, og 
det redegør over for medlemsstaterne for, 
hvorledes der er taget hensyn til sådanne 
kommentarer.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 

Dette ændringsforslag dækker især ændringsforslag 48 og 49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Som led i en harmoniseret procedure og med henblik på at undgå uoverensstemmelser skal 
behandlingen af forslag til forsøg og dossierer forestås af agenturet, der vil kunne trække på 
et europæisk netværk af vurderingsagenturer og -institutter. (Françoise Grossetête) 

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 862
Artikel 49, stk. 2

2. Inden for en frist på 30 dage efter 2. Inden for en frist på 30 dage efter 
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rundsendelsen kan de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet, idet der 
fremsendes en kopi til den kompetente 
myndighed. Agenturet kan inden for 
samme frist foreslå ændringer til udkastet 
til afgørelse, idet der sendes en kopi til den 
kompetente myndighed.

rundsendelsen kan medlemsstaterne over for 
agenturet foreslå ændringer af udkastet.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 863
Artikel 49, stk. 2

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet, idet der 
fremsendes en kopi til den kompetente 
myndighed. Agenturet kan inden for 
samme frist foreslå ændringer til udkastet 
til afgørelse, idet der sendes en kopi til den 
kompetente myndighed.

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 
foreslå ændringer af udkastet.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 864
Artikel 49, stk. 2

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 

2. Inden for en frist på 30 dage efter 
rundsendelsen kan de andre medlemsstaters 
kompetente myndigheder over for agenturet 
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foreslå ændringer af udkastet, idet der 
fremsendes en kopi til den kompetente 
myndighed. Agenturet kan inden for 
samme frist foreslå ændringer til udkastet 
til afgørelse, idet der sendes en kopi til den 
kompetente myndighed.

foreslå ændringer af udkastet.

Or. it

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 865
Artikel 49, stk. 3

3. Hvis agenturet ikke modtager noget 
forslag inden for en frist på 30 dage eller 
ikke selv fremsætter et forslag, træffer det 
afgørelsen i den version, der er blevet 
fremsendt i henhold til stk. 1.

3. Hvis agenturet ikke modtager noget 
forslag inden for en frist på 30 dage, træffer 
det afgørelsen i den version, der er blevet 
fremsendt i henhold til stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies + Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 866
Artikel 49, stk. 4

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til 
afgørelse, sammen med eventuelle 
foreslåede ændringer, for 
medlemsstatsudvalget inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. Agenturet gør det 

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til 
afgørelse, sammen med eventuelle 
foreslåede ændringer, for 
medlemsstatsudvalget inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. (tekst udgår)
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samme, hvis det har fremsat et forslag til 
ændring i henhold til stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 49, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 867
Artikel 44, stk. 4

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast til
afgørelse, sammen med eventuelle 
foreslåede ændringer, for 
medlemsstatsudvalget inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. Agenturet gør det 
samme, hvis det har fremsat et forslag til 
ændring i henhold til stk. 2.

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet overvejer forslaget og 
træffer en afgørelse inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag som følge af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos 
medlemsstatens myndighed.

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

Ændringsforslag 868
Artikel 49, stk. 4

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, kan det ændre udkastet til 
afgørelse. Agenturet forelægger et udkast 
til afgørelse, sammen med eventuelle 
foreslåede ændringer, for 
medlemsstatsudvalget inden 15 dage efter 

4. Hvis agenturet modtager et forslag til 
ændring, undersøger det forslaget og kan 
træffe en afgørelse inden 15 dage efter 
udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2.
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udløbet af den periode på 30 dage, der er 
omhandlet i stk. 2. Agenturet gør det 
samme, hvis det har fremsat et forslag til 
ændring i henhold til stk. 2.

Or. it

Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have enebeføjelse til at træffe 
afgørelse. Hvis medlemsstatsudvalget involveres, og specielt hvis der indføres krav om 
enstemmighed, vil der være risiko for, at systemet blokeres.  Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer.

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

Ændringsforslag 869
Artikel 49, stk. 5

5. Agenturet fremsender straks ethvert 
forslag til ændring til alle berørte 
registranter eller downstream-brugere og 
giver dem en frist på 30 dage til at 
fremsætte kommentarer. 
Medlemsstatsudvalget tager hensyn til 
eventuelle modtagne kommentarer.

udgår

Or. it

Begrundelse

For at forenkle og koncentrere processen bør agenturet have enebeføjelse til at træffe 
afgørelse. Hvis medlemsstatsudvalget involveres, og specielt hvis der indføres krav om 
enstemmighed, vil der være risiko for, at systemet blokeres.  Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer. 
Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i 
afsnit VI, Vurdering af stoffer (Marcello Vernola og andre). 

Se begrundelse til  ændringsforslag af  Werner Langen til artikel 49, stk. 1

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 870
Artikel 49, stk. 5
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5. Agenturet fremsender straks ethvert 
forslag til ændring til alle berørte registranter 
eller downstream-brugere og giver dem en 
frist på 30 dage til at fremsætte 
kommentarer. Medlemsstatsudvalget tager 
hensyn til eventuelle modtagne 
kommentarer.

5. Agenturet fremsender straks ethvert 
forslag til ændring til alle berørte registranter 
eller downstream-brugere og giver dem en 
frist på 30 dage til at fremsætte 
kommentarer.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til  ændringsforslag til artikel 49, stk. 1

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

Françoise Grossetête

Ændringsforslag 871
Artikel 49, stk. 6

6. Hvis medlemsstatsudvalget inden for en 
periode på 60 dage efter forelæggelsen når 
til enstemmig enighed om udkastet til 
afgørelse, træffer agenturet afgørelse i 
overensstemmelser hermed.

udgår

Hvis medlemsstatsudvalget ikke når til 
enstemmig enighed, vedtager det en 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 
81, stk. 8, inden for en periode på 60 dage 
efter forelæggelsen. Agenturet fremsender 
denne udtalelse til Kommissionen.

Or. it

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslagene til artikel 49, stk. 1, og artikel 49, stk. 5.
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik + Werner Langen + 

Françoise Grossetête

Ændringsforslag 872
Artikel 49, stk. 7

7. Inden 60 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen udarbejder Kommissionen et 
udkast til en afgørelse, der skal træffes i 
overensstemmelse med den i artikel 130, 
stk. 2, nævnte procedure.

udgår

Or. it

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslagene til artikel 49, stk. 1, og artikel 49, stk. 5.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 873
Artikel 49, stk. 8

8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 3 og 6 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslagene til artikel 49, stk. 1, og artikel 49, stk. 5.

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

Ændringsforslag 874
Artikel 49, stk. 8

8. Agenturets afgørelser truffet i henhold til 
stk. 3 og 6 kan appelleres i henhold til 
bestemmelserne i artikel 87, 88 og 89.

8. Agenturets afgørelser kan appelleres i 
henhold til bestemmelserne i artikel 87, 88 
og 89. (tekst udgår)
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Or. it

Begrundelse

Indsigelser i henhold til artikel 87-89 skal ikke begrænses til afgørelser truffet i henhold til 
særlige stykker, men bør kunne indbringes i alle tilfælde. Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med de andre ændringsforslag til artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 875
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Vedtagelse af afgørelser vedrørende 

agenturets vurdering
Agenturet forelægger dets udkast til 
afgørelser i henhold til artikel 44 for 
medlemsstatsudvalget med forklaring på, 
hvorledes det har taget hensyn til eventuelle 
kommentarer fra registranten eller 
downstream-brugeren. Bestemmelserne i 
artikel 49, stk. 6 til 8, finder anvendelse på 
denne artikel.

Or. de

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til artikel 38.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 876
Artikel 50, overskrift

Omkostningsdeling ved forsøg hvori indgår 
hvirveldyr, uden aftale mellem 

registranterne

Omkostningsdeling ved forsøg hvori indgår 
testning med og uden dyr, uden aftale 

mellem registranterne

Or. en
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Begrundelse

En del af OSOR-forslaget.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 877
Artikel 50, stk. 1

1. Hvis en registrant eller downstream-
bruger udfører forsøg på vegne af andre, 
bidrager de alle ligeligt til omkostningerne 
til den pågældende undersøgelse.

1. Hvis flere registranter og/eller 
downstream-brugere af samme stof i 
overensstemmelse med artikel 39 har 
indsendt forslag til forsøg, skal den 
evaluerende kompetente myndighed give 
dem mulighed for inden for en frist på 30 
dage at nå til enighed om,  hvem der 
gennemfører og indsender undersøgelsen.
Hvis en registrant eller downstream-bruger 
udfører en undersøgelse på vegne af de 
andre berørte parter, bidrager de alle ligeligt 
til omkostningerne til den pågældende 
undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal indføres bestemmelser om, hvorledes man når til enighed om, hvem der gennemfører 
og indsender undersøgelsen. Dette er også i overensstemmelse med bestemmelser i punkt 41, 
stk. 1, i Kommissionens konsultationsdokument. De foreslåede ændringer i anden sætning 
udgør tekstmæssige forbedringer.

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, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 878
Artikel 50, stk. 1

1. Hvis en registrant eller downstream-
bruger udfører forsøg på vegne af andre, 
bidrager de alle ligeligt til omkostningerne 
til den pågældende undersøgelse.

1. Hvis en registrant eller downstream-
bruger udfører forsøg på vegne af andre, 
bidrager de alle (tekst udgår) til 
omkostningerne til den pågældende 
undersøgelse. 
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Agenturet fastlægger kriterierne for 
omkostningsdelingen på grundlag af 
gennemsigtighed og proportionalitet.

Or. it

Begrundelse

Hvis de forholdsmæssige omkostninger skal bestemmes, skal agenturet fastlægge rimelige 
kriterier. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer (Alessandro Foglietta og andre).

Hvis de forholdsmæssige omkostninger skal bestemmes, skal agenturet fastlægge rimelige 
kriterier.  (Marcello Vernola og andre).

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 879
Artikel 50, stk. 1 a (nyt)

1a. Hvis der ikke kan opnås en sådan 
enighed og der i undersøgelsen indgår 
forsøg med hvirveldyr, udpeger den 
evaluerende kompetente myndighed en af 
registranterne eller downstream-brugerne 
til at gennemføre undersøgelsen.   
Registranten eller downstream-brugeren, 
der har gennemført undersøgelsen, stiller 
undersøgelsen og dokumentationen for de 
hermed forbundne omkostninger til 
rådighed for den evaluerende kompetente 
myndighed. Den evaluerende kompetente 
myndighed stiller en kopi af den 
pågældende undersøgelse til rådighed for 
de andre registranter efter modtagelse af 
dokumentation for, at de andre registranter 
og/eller downstream-brugere har betalt den 
registrant eller downstream-bruger, der har 
gennemført undersøgelsen, en ligelig andel 
af de omkostninger, som sidstnævnte har 
godtgjort, at han har afholdt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 28, stk. 3 (som ændret), skal der indføres bestemmelser i 
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tilfælde af, at der ikke kan opnås enighed jf. stk. 1, og hvis der indgår hvirveldyr i forsøgene, 
med henblik på at sikre opfyldelsen af forpligtelsen til at dele data fremkommet i forbindelse 
med dyreforsøg og for at undgå gentagelse af dyreforsøg. Dette er også i overensstemmelse 
med bestemmelser i punkt 41, stk. 3, i Kommissionens konsultationsdokument.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 880
Artikel 50, stk. 1 b (nyt)

1b. Hvis nogle af de andre registranter 
og/eller downstream-brugere ikke betaler 
deres del af omkostningerne, kan de ikke 
registrere deres stof.

Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 39a, artikel 25, stk. 5a, artikel  
28, stk. 1c, og artikel 28, stk. 3a. For at sikre opfyldelse af forpligtelsen til at dele data 
fremkommet i forbindelse med dyreforsøg og for at undgå gentagelse af dyreforsøg må de 
andre registranter og/eller downstream-brugere ikke slippe for at betale deres andel af 
omkostningerne og efterfølgende gentage dyreforsøg.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 881
Artikel 51

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende 
vurderingerne

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
hver medlemsstat rapport til agenturet om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Senest den 28. februar hvert år offentliggør 
agenturet på dets websted en rapport om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler dette med hensyn til 
behandling af forslag til forsøg, dossier-
vurderinger og stofvurderinger.

Hvis en medlemsstat har gennemført en 
vurdering på egen hånd, skal den også 
offentliggøre en rapport på webstedet 
senest den 28. februar hvert år.
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Or. en

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene med henblik på at styrke agenturets rolle i 
forbindelse med vurderingerne. 

Agenturets oplysningskrav skal være i overensstemmelse med den foreslåede styrkelse af dets 
vurderingsmæssige rolle. Hvis agenturet får hovedansvaret for dossier- og stofvurderingen, 
skal det også inkludere oplysninger om dette i dets årsberetning. 

Tilføjelsen til sidst skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 43a bis, led 6a, af 
samme forslagsstillere, hvor medlemsstaterne pålægges en indrapporteringsforpligtigelse, 
hvis de varetager vurderinger.

Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 882
Artikel 51

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende 
vurderingen

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
hver medlemsstat rapport til agenturet om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Senest den 28. februar hvert år offentliggør 
agenturet på dets websted en rapport om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler dette med hensyn til 
behandling af forslag til forsøg.

Or. en

Begrundelse

Søger at styrke agenturets rolle i forbindelse med vurderingen af kemikalier, samtidig med at 
der sker en optimal udnyttelse af foreliggende ressourcer, og især af de ekspertressourcer, 
der allerede er til stede i medlemsstaterne.

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til afsnit VI af samme forslagsstillere. Denne 
pakke af ændringsforslag erstatter ændringsforslag 34-36 og 38-49 i udkastet til betænkning. 
(Guido Sacconi & andre) 

Konsistens med tidligere ændringsforslag. (Françoise Grossetête)
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Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 883
Artikel 51

Medlemsstaternes forpligtelse til at 
rapportere til agenturet

Agenturets forpligtelse til at fremlægge en  
situationsrapport

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
hver medlemsstat rapport til agenturet om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
agenturet rapport til Kommissionen om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af dets 
forpligtelser, (tekst udgår) med hensyn til 
behandling af forslag til forsøg. Agenturet 
offentliggør straks disse oplysninger på dets 
websted.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af afgørelsen om, at hele styringen af vurderingsprocessen skal 
overlades til agenturet. Det skal ses i sammenhæng med de andre ændringsforslag til 
artiklerne i afsnit VI, Vurdering af stoffer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 884
Artikel 51

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
hver medlemsstat rapport til agenturet om 
resultaterne i det forudgående kalenderår 
med hensyn til opfyldelse af de forpligtelser, 
der påhviler de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten med hensyn til behandling af 
forslag til forsøg. Agenturet offentliggør 
straks disse oplysninger på dets websted.

Senest den 28. februar hvert år aflægger 
agenturet rapport om resultaterne i det 
forudgående kalenderår med hensyn til 
opfyldelse af dets forpligtelser med hensyn 
til behandling af forslag til forsøg. Agenturet 
offentliggør straks disse oplysninger på dets 
websted.

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslag som følge af, at kompetencen ligger hos agenturet og ikke hos 
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medlemsstatens myndighed.


