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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anne Laperrouze + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav 

Mikolášik

Ændringsforslag 254
Artikel 64, stk. 1

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
videnskabelig forskning og udvikling eller
produkt- og procesorienteret forskning og 

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof  til 
produkt- og procesorienteret forskning og 
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udvikling, hvis det anvendes i mængder på 
højst 1 ton pr. år.

udvikling.

Or. fr

Begrundelse

Videnskabelig forskning og udvikling bør være undtaget, idet Reach's anvendelsesområde bør 
være begrænset til stoffer, der fremstilles på, importeres til og markedsføres på EU's marked. 
Artikel 7 opererer i forvejen med en begrænsning i mængden for produkt- og procesorienteret 
forskning og udvikling. (Laperrouze) 

Artikel 7 indfører allerede en kvantitativ grænse for produkt- og procesorienteret forskning 
og udvikling. Dette ændringsforslag bør læses i sammenhæng med de andre ændringsforslag, 
stillet til artiklerne i Afsnit VIII: Begrænsninger på fremstilling, markedsføring og anvendelse 
af farlige stoffer og præparater. (Vernola o.a.)

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 255
Artikel 64, stk. 1 og 2

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
videnskabelig forskning og udvikling eller 
produkt- og procesorienteret forskning og 
udvikling, hvis det anvendes i mængder på 
højst 1 ton pr. år.

1. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVI indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et 
problematisk, mindre problematisk eller 
lidet problematisk stof til videnskabelig 
forskning og udvikling eller produkt- og 
procesorienteret forskning og udvikling, hvis 
det anvendes i mængder på højst 1 ton pr. år.

2. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVII indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelser finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et stof til 
forskning på laboratorieniveau eller som 
referencestandard.

2. Et stof alene, i et præparat eller i en 
artikel, for hvilket der i bilag XVII indgår en 
begrænsning, må ikke fremstilles, 
markedsføres eller anvendes, medmindre det 
opfylder betingelserne i den pågældende 
begrænsning. Denne bestemmelser finder 
ikke anvendelse på fremstilling, 
markedsføring eller anvendelse af et 
problematisk, mindre problematisk eller 
lidet problematisk stof til forskning på 
laboratorieniveau eller som 
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referencestandard.

Or. nl

Begrundelse

Meget problematiske stoffer bør ikke udelukkes, hvis der fremstilles mindre end 1 ton  
(Bloklands prioriterede pakke).

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Ændringsforslag 256
Artikel 65, stk. 1, afsnit 1

Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

Når der er en uacceptabel risiko for miljøet 
eller for menneskers sundhed, især nær det 
gælder sårbare befolkningsgrupper og
eksponering for blandinger, som følge af 
fremstilling, anvendelse eller markedsføring 
af stoffer, som det er nødvendigt at gribe ind 
over for på fællesskabsplan, ændres bilag 
XVI efter den procedure, der er omhandlet i 
artikel 130, stk. 3, ved vedtagelse af nye 
begrænsninger, eller ved at ændre gældende 
begrænsninger i bilag XVI for fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer 
alene, i præparater eller i artikler i henhold 
til den procedure, der er omhandlet i artikel 
66 til 70.

Or. en

Begrundelse

Borgere i Den Europæiske Union forstår godt, at det de i virkeligheden eksponeres for er 
forskellige blandinger af forurenende stoffer. Der vil altid bestå store uligheder mellem den 
faktiske eksponering og det man tester i et laboratorium. Men hvis man finder ud af at visse 
kombinationer af forurenende stoffer medfører uacceptable risici, så bør disse kombinationer 
af eksponering mindskes eller helt fjernes.
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Ændringsforslag af Frédérique Ries, Chris Davies

Ændringsforslag 257
Artikel 65, stk. 1, afsnit 1

Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

Når der er en uacceptabel risiko for miljøet 
eller menneskers sundhed, herunder 
sårbare befolkningsgrupper og borgere, der 
tidligt eller vedvarende har været 
eksponeret for blandinger af forurenende 
stoffer,som følge af fremstilling, anvendelse 
eller markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

Or. en

Begrundelse

Borgere i Den Europæiske Union forstår godt, at det de i virkeligheden eksponeres for er 
forskellige blandinger af forurenende stoffer. Der vil altid bestå store uligheder mellem den 
faktiske eksponering og det man tester i et laboratorium. Men hvis man finder ud af at visse 
kombinationer af forurenende stoffer medfører uacceptable risici, så bør disse kombinationer 
af eksponering mindskes eller helt fjernes.

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

Ændringsforslag 258
Artikel 65, stk. 1, afsnit 1

Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 

Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, og det pågældende stofs 
samfundsøkonomiske fordel ikke 
kompenserer herfor, ændres bilag XVI efter 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
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bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

130, stk. 3, ved vedtagelse af nye 
begrænsninger, eller ved at ændre gældende 
begrænsninger i bilag XVI for fremstilling, 
anvendelse eller markedsføring af stoffer 
alene, i præparater eller i artikler i henhold 
til den procedure, der er omhandlet i artikel 
66 til 70.

Or. it

Begrundelse

Enhver uacceptabel risiko bør forhindres. Imidlertid forudsættes det i art. 57, stk. 3, litra b, at 
de samfundsøkonomiske fordele ved anvendelsen af nogle stoffer kan kompensere for den 
dermed forbundne risiko. Denne samfundsøkonomiske analyse er fastsat og det skal derfor 
angives, at den er udført. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige 
ændringsforslag til afsnit VIII om begrænsninger for fremstilling, markedsføring og 
anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 259
Artikel 65, stk. 1

1. Når der er en uacceptabel risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet som følge 
af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

1. Når der er en uacceptabel risiko for 
miljøet eller menneskers sundhed, 
herunder sårbare befolkningsgrupper, som 
følge af fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer, som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, ændres bilag XVI efter den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3, ved vedtagelse af nye begrænsninger, 
eller ved at ændre gældende begrænsninger i 
bilag XVI for fremstilling, anvendelse eller 
markedsføring af stoffer alene, i præparater 
eller i artikler i henhold til den procedure, 
der er omhandlet i artikel 66 til 70.

Første afsnit finder ikke anvendelse på et 
stof som anvendes som et på stedet isoleret 
mellemprodukt, bortset fra de tilfælde, der 
er omfattet af stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedtagelsen af begrænsninger underReach bør udtrykkeligt indeholde hensynet til risikoen 
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for sårbare befolkningsgrupper.

Isolerede mellemprodukter på arbejdspladsen kan udgøre en alvorlig risiko for arbejderne, 
og deres arbejdsbetingede eksponering bør minimeres. Det er derfor ikke forsvarligt at 
undtage isolerede mellemprodukter på arbejdsstedet fra begrænsningerne.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik + Anne Laperrouze

Ændringsforslag 260
Artikel 65, stk. 2

2. For stoffer, som opfylder kriterierne for 
klassificering som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1 og 2, og for hvilke Kommissionen 
foreslår begrænsninger for
forbrugeranvendelse, ændres bilag XVI i 
henhold til den procedure, der er omhandlet i 
artikel 130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder 
ikke anvendelse.

2. For stoffer, som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2, og 
for hvilke Kommissionen foreslår 
begrænsninger for forbrugeranvendelse, 
ændres bilag XVI i henhold til den 
procedure, der er omhandlet i artikel 130, 
stk. 3. Artikel 66 til 70 finder ikke 
anvendelse.

Or. it

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at harmonisere de foreslåede ændringer til artikel 54, 
litra a, b og c. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag 
til afsnit VIII om begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige 
stoffer og præparater (Vernola m.fl.).

Det er ikke acceptabelt ikke at anvende artikel 66 til 68. (Laperrouze)

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 261
Artikel 65, stk. 3

3. Uanset bestemmelserne i artikel 55, stk. 5, 
forelægger Kommissionen, senest når et stof 
optages i Stockholm-konventionen eller 
UNECE-protokollen om POP-stoffer 
(persistente organiske miljøgifte), et udkast 
om optagelse af det pågældende stof i bilag 
XVII. Bestemmelserne i udkastet skal som 
et minimum gennemføre de forpligtelser, 
som Fællesskabet har i følge disse 

3. Uanset bestemmelserne i artikel 55, stk. 5, 
forelægger Kommissionen, senest når et stof 
optages i Stockholm-konventionen eller 
UNECE-protokollen om POP-stoffer 
(persistente organiske miljøgifte), et udkast 
om optagelse af det pågældende stof i bilag 
XVII. Bestemmelserne i udkastet skal 
gennemføre de forpligtelser, som 
Fællesskabet har i følge disse internationale 
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internationale forpligtelser. Bilag XVII 
ændres i overensstemmelse med proceduren 
i artikel 130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder 
ikke anvendelse.

forpligtelser. Bilag XVII ændres i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
130, stk. 3. Artikel 66 til 70 finder ikke 
anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Iværksættelsen af internationale forpligtelser kan ikke kavantificeres med "som et minimum".

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 262
Artikel 66, stk. 1, afsnit 1

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, som ikke 
i tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, anmoder den agenturet om 
at udarbejde et dossier, som er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XIV. 
Hvis det af dette dossier fremgår, at det er 
nødvendigt med en aktion på 
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.

1. Hvis Kommissionen mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en uacceptabel risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet, som 
ikke i tilstrækkelig grad er styret, og som det 
er nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, anmoder den agenturet om 
at udarbejde et dossier, som er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XIV. 
Hvis det af dette dossier fremgår, at det er 
nødvendigt med en aktion på 
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, foreslår 
agenturet begrænsninger for at igangsætte 
begrænsningssprocessen.

Or. en

Begrundelse

Stoffer der udvælges bør udvælges udelukkende på grundlag af vedtagne videnskabelige 
kriterier, og der bør kun iværksættes begrænsninger når der er tale om en "uacceptabel" 
risiko og ikke blot "en" risiko.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 263
Artikel 66, stk. 2, afsnit 1

2. Hvis en medlemsstat mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en risiko for 
menneskers sundhed eller miljøet, som ikke 
i tilstrækkelig grad er styret, og som det er 
nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, udarbejder den et dossier, 
som er i overensstemmelse med kravene i 
bilag XIV. Hvis det af dette dossier fremgår, 
at det er nødvendigt med en aktion på 
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, fremsender 
medlemsstaten det til agenturet i det format, 
der er omhandlet i bilag XIV, for at 
igangsætte begrænsningsprocessen.

2. Hvis en medlemsstat mener, at 
fremstillingen, markedsføringen eller 
anvendelsen af et stof alene, i et præparat 
eller i en artikel udgør en uacceptabel risiko 
for menneskers sundhed eller miljøet, som 
ikke i tilstrækkelig grad er styret, og som det 
er nødvendigt at gribe ind over for på 
fællesskabsplan, udarbejder den et dossier, 
som er i overensstemmelse med kravene i 
bilag XIV. Hvis det af dette dossier fremgår, 
at det er nødvendigt med en aktion på 
fællesskabsplan, ud over allerede 
eksisterende foranstaltninger, fremsender 
medlemsstaten det til agenturet i det format, 
der er omhandlet i bilag XIV, for at 
igangsætte begrænsningsprocessen.

Or. en

Begrundelse

Stoffer der udvælges bør udvælges udelukkende på grundlag af vedtagne videnskabelige 
kriterier, og der bør kun iværksættes begrænsninger når der er tale om en "uacceptabel" 
risiko og ikke blot "en" risiko.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Erna Hennicot-Schoepges + Werner 
Langen + Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato 

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik

Ændringsforslag 264
Artikel 66, stk. 2, afsnit 2 a  (nyt)

Agenturet skal øjeblikkelig/ufortøvet 
oplyse/offenliggøre på sin webside, at en 
medlemsstat eller Kommissionen agter at 
igangsætte en begrænsningsproces, og det 
underretter alle som har anmeldt en 
registrering af det pågældende stof.

Or. en
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Begrundelse

Begrænsninger kan gælde uden vægtgrænse, dvs. under 1 t/år. Selskaber der har registreret 
har ret til at vide dette, og det samme gælder for selskaber der enten ikke er genstand for 
registrering (under 1 t/år) eller som endnu ikke er genstand herfor på grund af de forskellige 
deadlines der gælder vægtgrænsen.

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

Werner Langen + Françoise Grossetete

Ændringsforslag 265
Artikel 66, stk. 3, afsnit 1

3. Agenturet giver straks på sit websted 
offentlig adgang til alle dossierer, der er i 
overensstemmelse med bilag XIV, herunder 
til foreslåede begrænsninger i henhold til 
stk. 1 og 2, idet offentliggørelsesdatoen klart 
angives. Agenturet opfordrer alle berørte 
parter til inden 3 måneder efter datoen for 
offentliggørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

3. Agenturet giver straks på sit websted 
offentlig adgang til resuméer af dossierer, 
der er i overensstemmelse med bilag XIV, 
herunder til de foreslåede begrænsningere i 
henhold til stk. 1 og 2, idet 
offentliggørelsesdatoen klart angives. 
Agenturet opfordrer alle berørte parter til 
inden 6 måneder efter datoen for 
offentliggørelse individuelt eller samlet at 
fremsende:

Or. en

Begrundelse

Dossiererne kan indeholde fortrolige forretningsoplysninger/oplysninger beskyttet af 
ophavsret. Deres indhold udelukker ikke en endegyldig afgørelse og kan derfor udlægges 
forkert eller misbruges, før der falder en endegyldig afgørelse. (Langen + Grossetête)
3 måneder er for lidt til at fremsætte kommentarer til en kompleks øvelse, isøær hvor der er 
tale om smv'er. (Langen + Grossetête + Oomen-Ruitjen & andre) 

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

Grossetête

Ændringsforslag 266
Artikel 68, stk. 1

1. Inden 12 måneder efter den 
offentliggørelsesdato, der er omhandlet i 
artikel 66, stk. 3, udarbejder udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse en udtalelse om 

1. Inden 12 måneder efter den 
offentliggørelsesdato, der er omhandlet i 
artikel 66, stk. 3, udarbejder udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse en udtalelse om 
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de foreslåede begrænsninger på grundlag af 
dets gennemgang af de relevante dele af 
dossieret og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser. Det udarbejder et udkast til 
udtalelse om de foreslåede begrænsninger og 
de relaterede samfundsøkonomiske 
konsekvenser, idet det tager hensyn til 
eventuelle analyser eller oplysninger i 
henhold til artikel 66, stk. 3, litra b). 
Agenturet offentliggør straks udkastet til 
udtalelse på dets websted. Agenturet 
opfordrer de berørte parter til at fremsætte 
kommentarer til udkastet til udtalelse inden 
for en frist, der fastsættes af agenturet.

de foreslåede begrænsninger på grundlag af 
dets gennemgang af de relevante dele af 
dossieret og de samfundsøkonomiske 
konsekvenser. Det udarbejder et udkast til 
udtalelse om de foreslåede begrænsninger og 
de relaterede samfundsøkonomiske 
konsekvenser, idet det tager hensyn til 
eventuelle analyser eller oplysninger i 
henhold til artikel 66, stk. 3, litra b). 
Agenturet offentliggør straks udkastet til 
udtalelse på dets websted. Agenturet
fremsender udkastet til udtalelse til de 
berørte parter og opfordrer dem til at 
fremsætte kommentarer til udkastet til 
udtalelse inden for en frist, der fastsættes af 
agenturet.

Or. it

Begrundelse

Fremsendelse af udkastet til de berørte parter forhindrer ikke Kommissionen i at træffe den 
endelige afgørelse. De berørte parter, og i det mindste de, der har ladet sig registrerer, bør 
have mulighed for at fremsætte deres kommentarer. Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit VIII om begrænsninger for 
fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (Vernola 
m.fl.).

Det synes logisk, at de berørte parter skal kunne fremsætte deres kommentarer inden 
offentliggørelsen af udtalelsen. (Grossetête)

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 267
Artikel 69, stk. 2

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted.

2. Under overholdelse af fortroligheden i 
artikel 116 offentliggør agenturet straks de 
to udvalgs udtalelser på dets websted.

Or. de

Begrundelse

Artikel 116 finder også anvendelse i dette tilfælde.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Boguslaw Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 268
Artikel 69, stk. 2

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted.

2. Agenturet offentliggør straks de to 
udvalgs udtalelser på dets websted. De 
offentliggjorte udtalelser må ikke indeholde 
følsomme forretningsoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed kan ikke gennemføres på bekostning af manglende beskyttelse af følsomme 
forretningsoplysninger.

Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 61.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 269
Artikel 70, stk. 2 a (nyt)

2a. Når der er tale om et stof, der allerede 
er reguleret i bilag XVI, og såfremt 
de i artikel 65 fastlagte betingelser 
er opfyldt, udarbejder 
Kommissionen et udkast til 
ændring af bilag XVI inden 3 
måneder efter modtagelse af 
udtalelsen fra udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse eller 
inden udløbet af den frist, der er 
fastsat i henhold til artikel 68, hvis 
dette udvalg ikke fremsætter en 
udtalelse, alt efter hvilket tidspunkt 
der indtræder først.

 
Hvis udkastet til ændring ikke er i 
overensstemmelse med nogen af agenturets 
udtalelser, vedføjer Kommissionen som 
bilag en detaljeret redegørelse for grundene 
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til forskellene
Når der er tale om et stof, der ikke tidligere 
har været reguleret i bilag XVI, fremsætter 
Kommissionen i stedet inden for den 
fastlagte frist et forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet om ændring af bilag 
XVI.

Or. en

Begrundelse

I det nugældende direktiv 76/769/EØF har Europa-Parlamentet og Rådet en rolle at spille i 
afgørelser om visse begrænsninger af kemikalier, såsom at forbyde brugen af phthalater i 
visse former for legetøj. Formålet med dette ændringsforslag er at beholde denne procedure 
og ikke øge Kommissionens rolle yderligere.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 270
Artikel 71

Der oprettes et Europæisk 
Kemikalieagentur.

Der oprettes et Europæisk 
Kemikalieagentur. Dette agentur er 
ansvarlig for hele forløbet og håndteringen 
af Reach-processen.

Or. de

Begrundelse

En central organisation giver synergieffekter.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 271
Artikel 71

Der oprettes et Europæisk 
Kemikalieagentur.

Der oprettes et Europæisk Kemikalieagentur 
med sæde i Helsinki.

Or. fi
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Begrundelse

Ifølge EF-traktatens artikel 289 har medlemsstaternes regeringer besluttet, at 
Kemikalieagenturet skal have sæde i Helsinki. Beslutningen om dets hjemsted bør derfor 
nævnes i Kommissionens forslag.

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

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 272
Artikel 71 a (ny)

Artikel 71a
Agenturets opgave

Agenturet er ansvarligt for den 
overordnede ledelse af Reach-processen.

Or. en

Begrundelse

At betro agenturet den fulde ledelse af af Reach-processen vil sikre Reach en forbedret
gennemførlighed og lette en harmoniseret implementering i en uafhængig, gennemskuelig 
proces.

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

Françoise Grossetête

Ændringsforslag 273
Artikel 72, stk. 1, litra c

c) et udvalg for risikovurdering, som er 
ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om ansøgninger om godkendelser, 
forslag til begrænsninger og ethvert andet 
spørgsmål i forbindelse med denne 
forordning, der vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet

c) et udvalg for risikovurdering, som er 
ansvarlig for at udarbejde agenturets 
udtalelser om evalueringer, ansøgninger om 
godkendelser, forslag til begrænsninger og 
ethvert andet spørgsmål i forbindelse med 
denne forordning, der vedrører risici for 
menneskers sundhed eller miljøet

Or. en

Begrundelse

Opdaterer agenturets ansvarsområder som følge af dets styrkede rolle i forbindelse med 
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evaluering (se ændringsforslag af samme forslagsstillere om Afsnit VI). (Sacconi & andre)

Kohærens med de foregående ændringsforslag. I forbindelse med en harmoniseret procedure, 
og med det formål at undgå enhver forskellighed, bør evalueringen af forslag til forsøg og af 
dossiererne udføres af agenturet, et agentur der støtter sig til en europæiske netværk af 
agenturer og evalueringsinstitutter. (Grossetête)

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 274
Artikel 72, stk. 2, litra d

d) et udvalg for samfundsøkonomisk 
analyse, som er ansvarlig for at udarbejde 
agenturets udtalelser om ansøgninger om 
godkendelser, forslag til begrænsninger og 
ethvert andet spørgsmål i forbindelse med 
denne forordning, herunder 
samfundsøkonomisk analyse af 
konsekvenserne af eventuelle 
lovgivningsinitiativer vedrørende stoffer

d) et udvalg for samfundsøkonomisk 
analyse, som er ansvarlig for at udarbejde 
agenturets udtalelser om evalueringer, 
ansøgninger om godkendelser, forslag til 
begrænsninger og ethvert andet spørgsmål i 
forbindelse med denne forordning, herunder 
samfundsøkonomisk analyse af 
konsekvenserne af eventuelle 
lovgivningsinitiativer vedrørende stoffer

Or. fr

Begrundelse

Kohærens med de foregående ændringsforslag. I forbindelse med en harmoniseret procedure, 
og med det formål at undgå enhver forskellighed, bør evalueringen af forslag til forsøg og af 
dossiererne udføres af agenturet, et agentur der støtter sig til en europæiske netværk af 
agenturer og evalueringsinstitutter. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 275
Artikel 72, stk. 1, litra d a (nyt)

da) en komité for forsøgsmetoder uden dyr, 
som er ansvarlig for at udvikle en strategi 
for erstatning af dyreforsøg og for at træffe 
beslutning om at fordele de midler, der er 
skaffet til veje gennem 
registreringsgebyrer,  til udvikling og 
validering af forsøgsmetoder uden brug af 
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dyr,

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til betragtning 34a og artikel 95 af samme 
forslagsstillere. Der er brug for en selvstændig komité til at sikre strategisk planlægning med 
det sigte at sætte fart i udvikling, validering og regulatorisk accept af alternative 
forsøgsmetoder uden dyr. Denne komité bør desuden være i stand til at træffe beslutning 
vedrørende fordeling af midler med henblik på at gennemføre den strategiske plan.

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

Ændringsforslag 276
Artikel 72, stk. 1, litra e

e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse meningsforskelle med hensyn til 
udkast til afgørelser foreslået af 
medlemsstaterne i henhold til afsnit VI, og 
for at udarbejde agenturets udtalelse om 
forslag til klassificering og etikettering i 
henhold til afsnit X samt forslag til 
identificering af meget problematiske 
stoffer, der skal underlægges 
godkendelsesproceduren i afsnit VII

e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse potentielle meningsforskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til 
udkast til afgørelser foreslået af agenturet i 
henhold til afsnit VI, og for at udarbejde 
agenturets udtalelse om forslag til 
klassificering og etikettering i henhold til 
afsnit X samt forslag til identificering af 
meget problematiske stoffer, der skal 
underlægges godkendelsesproceduren i 
afsnit VII

Or. en

Begrundelse

Opdaterer agenturets ansvarsområder som følge af dets styrkede rolle i forbindelse med 
evaluering (se ændringsforslag af samme forslagsstillere om Afsnit VI). (Sacconi & andre)

Kohærens med de foregående ændringsforslag. I forbindelse med en harmoniseret procedure, 
og med det formål at undgå enhver forskellighed, bør evalueringen af forslag til forsøg og af 
dossiererne udføres af agenturet, et agentur der støtter sig til en europæiske netværk af 
agenturer og evalueringsinstitutter. (Grossetête)
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 277
Artikel 72, stk. 1, litra e

e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse meningsforskelle med hensyn til 
udkast til afgørelser foreslået af 
medlemsstaterne i henhold til afsnit VI, og 
for at udarbejde agenturets udtalelse om 
forslag til klassificering og etikettering i 
henhold til afsnit X samt forslag til 
identificering af meget problematiske 
stoffer, der skal underlægges 
godkendelsesproceduren i afsnit VII

e) et medlemsstatsudvalg, som er ansvarligt 
for at løse meningsforskelle med hensyn til 
udkast til afgørelser foreslået af agenturet i 
henhold til afsnit VI, og for at udarbejde 
agenturets udtalelse om forslag til 
klassificering og etikettering i henhold til 
afsnit X samt forslag til identificering af 
meget problematiske stoffer, der skal 
underlægges godkendelsesproceduren i 
afsnit VII

Or. de

Begrundelse

Tilpasning til ændringerne i Afsnit VI.

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

Ændringsforslag 278
Artikel 72, stk. 1, litra g

g) et sekretariat, som yder udvalgene og 
forummet teknisk, videnskabelig og 
administrativ bistand og sørger for passende 
samordning af deres arbejde. Det varetager 
desuden det arbejde, som påhviler agenturet 
i forbindelse med procedurerne for 
præregistrering, registrering og gensidig 
anerkendelse af vurderinger, foruden at det 
udarbejder vejledninger og foretager 
databasevedligeholdelse og 
informationssøgning

g) et sekretariat, som yder udvalgene og 
forummet teknisk, videnskabelig og 
administrativ bistand og sørger for passende 
samordning af deres arbejde. Det varetager 
desuden det arbejde, som påhviler agenturet 
i forbindelse med procedurerne for 
præregistrering, registrering og vurderinger, 
foruden at det udarbejder vejledninger og 
foretager databasevedligeholdelse og 
informationssøgning

Or. en

Begrundelse

Opdaterer agenturets ansvarsområder som følge af dets styrkede rolle i forbindelse med 
evaluering (se ændringsforslag af samme forslagsstillere om Afsnit VI). (Sacconi & andre)
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Kohærens med de foregående ændringsforslag. I forbindelse med en harmoniseret procedure, 
og med det formål at undgå enhver forskellighed, bør evalueringen af forslag til forsøg og af 
dossiererne udføres af agenturet, et agentur der støtter sig til en europæiske netværk af 
agenturer og evalueringsinstitutter. (Grossetête)

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 279
Artikel 72, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) En komité for alternative 
forsøgsmetoder, som skal være ansvarlig 
for at udarbejde og gennemføre en 
integreret strategi med henblik på at sætte 
skub i udvikling, validering og lovmæssig 
accept af forsøgsmetoder uden brug af dyr 
og at sikre at disse bruges i intelligent, 
trinvis risikovurdering med det formål at 
leve op til denne forordnings krav. 
Komitéen skal have ansvar for at tildele 
midler til alternative forsøgsmetoder, 
tilvejebragt gennem registreringsafgiften. 
Komitéen består af eksperter fra det 
Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder, 
dyrevelfærdsorganisationer og andre 
relevante interessenter.
Hvert år udarbejder komitéen en beretning, 
som agenturet skal forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet, om hvilke fremskridt 
der er sket inden for udvikling, validering 
og lovmæssig accept af forsøgsmetoder 
uden brug af dyr, om brugen af sådanne 
metoder til intelligent, trinvis 
risikovurdering med det formål at leve op 
til denne forordnings krav, og om hvor 
mange midler der er gået til alternative 
forsøgsmetoder, og hvorledes de er fordelt.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til betragtningerne 73 og 77a og til artikel 95. 
Denne forordnings målsætning om at fremme forsøgsvirksomhed uden dyr bør indgå i 
agenturets mandat og arbejde for at sikre, at den bliver effektivt gennemført. Udvikling, 
validering, lovmæssig accept og anvendelse af alternative forsøgsmetoder vanskeliggøres ofte 
af manglende strategisk planlægning og koordinering. Derfor bør agenturet have en komité 
bestående af eksperter inden for alternative forsøgsmetoder med mandat til at udvikle og 
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implementere en sådan strategisk planlægning og sikre, at alternative forsøgsmetoder 
anvendes til intelligent, fleksibel risikovurdering, hvor som helst det er muligt at undgå 
dyreforsøg og spare omkostninger. Komitéen bør desuden fordele midler til alternative 
forsøgsmetoder og udarbejde en årlig beretning om, hvilke fremskridt der er sket med hensyn 
til at sikre gennemsigtighed.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle

Ændringsforslag 280
Artikel 72, stk. 1, litra h a (nyt)

ha) en komité for alternative testmetoder, 
som er ansvarlig for udviklingen af en 
konsekvent strategi for udvikling, 
validering og accept af metoder der 
erstatter dyreforsøg og for tildeling af 
støttemidler, som er til rådighed som følge 
af registreringsgebyrerne. Denne komité 
skal bestå af eksperter fra det Europæiske 
Center for validering af Alternative 
Metoder (ECVAM), 
dyreværnsorganisationer og andre 
relevante interessevaretagere. Komitéen 
skal overholde de i forordningen fastsatte 
tidsgrænser.

Or. de

Begrundelse

Udvikling, validering og accept af alternative forsøgsmetoder besværliggøres ofte af fraværet 
af strategisk planlægning og koordinering. Komitéen sammensættes af eksperter i alternative 
forsøgsmetoder, med henblik på at udvikle en strategisk planlægning, forbedre 
koordineringen og stille støttemidler til rådighed for alternative forsøgsmetoder. Komitéen 
skal holde sig til de i forordninger angivne tidsgrænser.

Ændringsforslag 281
Artikel 73, stk. 1

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.

1. Agenturet yder medlemsstaterne og 
Fællesskabets institutioner den bedst mulige 
videnskabelige og tekniske rådgivning i 
spørgsmål vedrørende kemikalier, som 
falder ind under dets referenceområde, og 
som der henvises til i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning. I 
sådanne tilfælde træffer agenturet juridisk 
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bindende afgørelser.

Or. it

Begrundelse

Ændringen skal præcisere agenturets rolle som reguleringsorgan, der træffer afgørelser som 
beskrevet i Kommissionens meddelelse om rammerne for de europæiske reguleringsorganer 
(KOM(2002) 718). (Langen + Vernola m.fl.)

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit IX: 
Agenturet (Vernola m.fl.) 

Ændringsforslag af Guido Sacconi + Françoise Grossetête

Ændringsforslag 282
Artikel 73, stk. 2, litra c

c) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit VI

c) udførelse af de opgaver, det er tildelt i 
henhold til afsnit VI

Or. fr

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 283
Artikel 73, stk. 2, litra d

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 
databasen/databaserne via Internet, og 
tilrådighedstillelse af andre ikke-fortrolige
oplysninger i databaserne på anmodning

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 
databasen/databaserne via Internet inden 15 
arbejdsdage, og tilrådighedstillelse af andre 
oplysninger i databaserne på anmodning i 
overensstemmelse med artikel 115, stk. 2,

Or. en
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Begrundelse

For at sikre klarhed er det nødvendigt med en tidsfrist for indførelse af (offentlige) 
informationer i databasen/databaserne. Denne bør sættes til 15 arbejdsdage lige som 
standard svarfristen i forordning 1049/2001. Der bør laves en tydelig henvisning til 
proceduren for anmodninger om oplysning om ikke-fortrolige data der ikke er opført i artikel 
116, stk. 1, og ikke kendt fortrolige via artikel 116, stk. 2.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller + Anne Ferreira, Marie-
Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 284
Artikel 73, stk. 2, litra d

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 
databasen/databaserne via Internet, og 
tilrådighedstillelse af andre ikke-fortrolige
oplysninger i databaserne på anmodning

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de oplysninger, som er angivet i artikel 
116, stk. 1, i databasen/databaserne via 
Internet inden 15 arbejdsdage, og 
tilrådighedstillelse af oplysninger i 
databaserne på anmodning i 
overensstemmelse med artikel 115, stk. 2,

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tidsfrist for indførelse af (offentlige) informationer i 
databasen/databaserne; i modsat fald ville agenturet kunne udsætte denne opgave næsten i 
det uendelige, især hvis ressourcerne er knappe. Dette ville under ingen omstændigheder 
være effektivt, da der ikke er noget der forhindrer en borger i at forlange oplysningerne 
direkte, før de indføres i databasen. Vi foreslår 15 arbejdsdage ud fra at hvis man forlangte 
oplysningerne, så opgiver forordning 1049/2001 dette som standard svartid.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 285
Artikel 73, stk. 2, litra d

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 

d) oprettelse og vedligeholdelse af 
database/databaser med oplysninger om alle 
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registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse af 
alle de ikke-fortrolige oplysninger, som er 
angivet i artikel 116, stk. 1, i 
databasen/databaserne via Internet, og 
tilrådighedstillelse af andre ikke-fortrolige 
oplysninger i databaserne på anmodning

registrerede stoffer, fortegnelse over 
klassificeringer og etiketteringer og den 
harmoniserede klassificerings- og 
etiketteringsfortegnelse, offentliggørelse, 
hurtigst muligt og højst 30 dage efter 
modtagelsen, af alle de ikke-fortrolige 
oplysninger, som er angivet i artikel 116, 
stk. 1, i databasen/databaserne via Internet, 
og tilrådighedstillelse af andre ikke-
fortrolige oplysninger i databaserne på 
anmodning

Or. el

Begrundelse

Fristen skal sikre, at offentliggørelsen finder sted.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Dan Jørgensen, Riitta 
Myller, Åsa Westlund + Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 286
Artikel 73, stk. 2, litra e

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet inden 90 dage efter agenturets 
modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 116, stk. 1,

e) offentliggørelse af oplysninger om, hvilke 
stoffer der er under vurdering eller er blevet 
vurderet inden 15 arbejdsdage efter 
agenturets modtagelse af oplysningerne i 
overensstemmelse med artikel 116, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Artikel 73, stk 2 fastslår at agenturet har pligt til at gøre oplysninger om vurdering af stoffer 
offentligt tilgængelige inden 90 dage. Dette er ikke i overensstemmelse med det fikspunkt der 
er fastsat i Aarhus-konventionen og i forordning 1049/2001 for besvarelse af anmodninger. 
Hvis man bad agenturet om et dokument, så skulle de normalt svare inden 15 arbejdsdage i 
henhold til forordning 1049/2001.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Ændringsforslag 287
Artikel 73, stk. 2, litra i a (nyt)

ia) arbejde med erhvervssektorer og andre 
interessenter med henblik på at fastlægge 
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produktkategorier for artikler og brug af 
kemikalier, som opfylder de kriterier, der 
henvises til i Reach artikel 54 (a-e), eller 
som er identificeret som værende i 
overensstemmelse med artikel 54 (f), og  
med udgangspunkt i produktkategorier 
udarbejde vejledende notater til indfasning 
af forpligtelserne i artikel 6,

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at agenturet går forrest når det gælder udvikling af sektorspecifik 
vejledning, og at dette arbejde sker ud fra en interessentsynsvinkel. Der findes for øjeblikket 
en række gode praksisser i erhvervene og i de enkelte selskaber, som kan danne grundlag for 
debatten om og udarbejdelsen af sektorspecifik vejledning. De vejledende notater bør ideelt 
set klarlægge, hvordan godkendte kemikalier anvendes i produktkategorien, give et overblik 
over bedste praksis i forvaltning af forsyningskæden, forklare hvordan man anmelder 
godkendte kemikalier og se på hvad der særligt kendetegner forbrugernes brug og 
bortskaffelse.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Ændringsforslag 288
Artikel 73, stk. 2, litra i b (nyt)

ib) stille information til rådighed på 
grundlag af Reach-databasen med henblik 
på brugen af tilladte stoffer i artikler.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bør tilvejebringe struktureret information om brugen af tilladte stoffer i 
tilgængelige artikler; denne information skal tjene som en forståelig kilde til oplysninger og 
som et supplement til den information der er indeholdt i de sektorspecifikke vejledende 
notater.

Ændringsforslag af Chris Davies, Frédérique Ries + Mary Honeyball

Ændringsforslag 289
Artikel 73, stk. 2, litra i c (nyt)
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ic) offentliggør 1 år efter denne 
forordnings ikrafttræden på websiden en 
liste over stoffer som er blevet identificeret 
som opfyldende kriterierne omtalt i artikel 
54. Denne liste opdateres med jævne 
mellemrum.

Or. en

Begrundelse

Agenturet bliver den centrale informationskilde om tilladte kemikalier, og med henblik på at
sørge for retlig sikkerhed er det vigtigt, at lister over stoffer der opfylder de i artikel 54 
omtalte kriterier gøres offentligt tilgængelige og opdateres med jævne mellemrum.

Ændringsforslag af Jonas Sjöstedt

Ændringsforslag 290
Artikel 73, stk. 2, litra i a (nyt)

ia) sørge for at struktureret information fra 
Reach-databasen om brugen af farlige 
stoffer i artikler gøres tilgængelig i en 
database, sammen med  til rådighed 
stående alternativer,

Or. en

Begrundelse

Støtte i  form af vejledning og information kan lette erhvervets gennemførelse af Reach-
lovgivningen. Denne database kunne øge små og mellemstore virksomheders muligheder for 
især at få udbytte af den nye kemikalielovgivning ved at gøre oplysninger om alternativer 
tilgængelige for dem. Dette er endvidere på linie med kravene i Aarhus-konventionen om at 
lette offentlighedens adgang til mijøoplysninger, som myndigheder ligger inde med.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Boguslaw Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer, Erna 

Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 291
Artikel 73, stk. 2, litra i a (nyt)

ia) oprette og drive et center for 
sagkundskab inden for 
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risikokommunikation. Stille centraliserede 
og koordinerede ressourcer til rådighed, 
når det gælder sikker brug af kemikalier og 
præparater. Gøre det lettere at dele viden 
om bedste praksis inden for 
risikokommunikation,

Or. en

Begrundelse

Udviklingen af et hensigtsmæssigt og homogent kommunikationssystem baseret på risiko vil 
sætte forbrugerne i besiddelse af den nødvendige information og rådgivning og gøre dem i 
stand til at bruge stoffer og præparater indeholdende kemikalier på en sikker og effektiv 
måde. 
Hænger sammen med ændringsforslagene til betragtningerne 41a (ny), 69 og 70.

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

Ændringsforslag 292
Artikel 73, stk. 4, litra f

f) udvikling af en elektronisk procedure til 
udveksling af oplysninger

f) Yden tekniske og videnskabelige 
vejledninger og redskaber, herunder en 
øremærket help-desk og et websted, til 
driften af denne forordning, specielt med 
det formål at hjælpe erhvervet og især små 
og mellemstore virksomheder (smv'er) med 
udarbejdelsen af rapporter om kemisk 
sikkerhed,

Or. en

Begrundelse

Erstatter den relevante del af ændringsforslag 74 i udkastet til betænkning. Der bør indførers 
særlige foranstaltninger for at støtte smv'er.

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

Ændringsforslag 293
Artikel 73, stk. 4, litra g a (nyt)
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ga) sammen med Kommissionen arbejde 
for at der mellem EU og tredjelande sker en 
gensidig anerkendelse af resultaterne af de 
forsøg der udføres med anvendelse af og i 
overensstemmelse med denne forordning,

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse til ændringsforslag 74 i udkastet til betænkning. Med henblik på at gøre brug af alle 
tilgængelige oplysninger om kemikalier, herunder fra tredjelande, og dermed undgå 
unødvendige forsøg, bør man fremme gensidig anerkendelse af forsøgsresultater.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 294
Artikel 74, stk. 4, litra d

d) strukturen for agenturets gebyrer. d) strukturen for agenturets gebyrer, så de er 
gennemskuelige, ikke-diskriminerende og 
afbalancerede..

Or. fr

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 295
Artikel 74, stk. 4, litra d

d) strukturen for agenturets gebyrer. d) strukturen for agenturets gebyrer på en 
gennemsigtig og forholdsmæssig måde.

Or. it

Begrundelse

Gebyrerne skal fastsættes med kriterier som sigter mod en ligelig, gennemsigtig og især 
forholdsmæssig fordeling af udgifterne, da de udgør et vigtigt værktøj for finansieringen af 
Reach-systemet. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige 
ændringsforslag til afsnit IX: Agenturet.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer + 

Françoise Grossetête

Ændringsforslag 296
Artikel 74, stk. 2, litra d a (nyt)

da) et flerårigt program for vurdering af 
stoffer.

Or. en

Begrundelse

Opdaterer agenturets ansvar i konsekvens af dets styrkede rolle i forbindelse med vurderinger 
(jf. ændringsforslag af samme forslagsstillere til Afsnit VI. (Sacconi & andre)

Den rullende plan bør henhøre under agenturets kompetence.

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

Ændringsforslag 297
Artikel 75, stk. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 6 
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter, der udpeges 
af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 4 repræsentanter 
udpeget af Kommissionen og 10 
medlemmer udnævnt af Rådet, efter høring 
af Europa-Parlamentet, hvoraf 4 skal 
vælges i samme omfang på grundlag af 
deres erfaring fra sammenslutninger, der 
repræsenterer forbrugerne, industrien og 
SMV.

Or. it

Begrundelse

Bestyrelsen skal sammensættes meget afbalanceret. Dette fremgår af betragtning 74 til 
Reach-forslaget. Alle institutioner skal høres, og derfor bør Europa-Parlamentet også 
omfattes, og det skal sikres, at der er faste medlemmer, som med ligelige andele 
repræsenterer forbrugersammenslutninger, industrien (de store virksomheder) og SMV, dvs. 
alle involverede i den kemiske sektor. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de 
øvrige ændringsforslag til afsnit IX: Agenturet
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 298
Artikel 75, stk. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 6 
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter, der udpeges 
af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 3
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 4 enkeltpersoner fra de 
berørte parter, der udpeges af Kommissionen
deraf mindst én repræsentant for både 
erhvervet, fagforeningerne og videnskaben.
.

Or. de

Begrundelse

Sammensætningen af bestyrelsen må afvejes omhyggeligt. Antallet af de af Kommissionen 
udpegede repræsentanter må ikke være større end antallet af repræsentanter der er udpeget 
af andre kredse.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 299
Artikel 75, stk. 1

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, og 6
repræsentanter, der udpeges af 
Kommissionen, samt 3 enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter, der udpeges 
af Kommissionen.

1. Bestyrelsen består af 6 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, 4
repræsentanter, der udpeges af Kommis-
sionen, 2 repræsentanter udpeget af 
Europa-Parlamentet, samt 3 enkeltpersoner 
uden stemmeret fra de berørte parter, der 
udpeges af Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet bør også have 2 repræsentanter i bestyrelsen for det europæiske 
kemikalieagentur, lige som det f.eks. har i Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering.
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Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 300
Artikel 81, stk. 1

1. Hver medlemsstat kan nominere 
kandidater til medlemskab af udvalget for 
risikovurdering. Den administrerende 
direktør udarbejder en liste over 
nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer 
fra denne liste, herunder mindst 1 medlem 
fra hver medlemsstat, som har nomineret 
kandidater. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres tekniske og 
videnskabelige ekspertise med hensyn til
revidering af risikovurderinger for stoffer.

1. Hver medlemsstat skal nominere et eller 
flere medlemmer til udvalget for 
risikovurdering. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres tekniske og 
videnskabelige ekspertise med hensyn til 
revidering af risikovurderinger for stoffer.

Or. el

Begrundelse

Dette sikrer, at alle medlemsstater medvirker i agenturet.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 301
Artikel 81, stk. 1

1. Hver medlemsstat kan nominere 
kandidater til medlemskab af udvalget for 
risikovurdering. Den administrerende 
direktør udarbejder en liste over 
nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer 
fra denne liste, herunder mindst 1 medlem 
fra hver medlemsstat, som har nomineret 
kandidater. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres tekniske og 
videnskabelige ekspertise med hensyn til 
revidering af risikovurderinger for stoffer.

1. Hver medlemsstat nominerer et medlem 
til udvalget for risikovurdering og 
alternativer. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres tekniske og 
videnskabelige ekspertise med hensyn til 
revidering af risikovurderinger for stoffer.
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Or. en

Begrundelse

Det er ikke passende at nominere et fast medlem af udvalget, eftersom den ønskede 
sagkundskab kan skifte alt efter hvilke spørgsmål der er på dagsordenen. Det bør overlades 
medlemsstaterne at bestemme hvem der er den mest hensigtsmæssige ekspert. Alle 
medlemsstater bør være til stede i udvalget.

Ændringsforslag af Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 302
Artikel 81, stk. 2

2. Hver medlemsstat kan nominere 
kandidater til medlemskab af udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse. Den 
administrerende direktør udarbejder en 
liste over nominerede personer, og denne 
offentliggøres på agenturets websted. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer 
fra denne liste, herunder mindst 1 medlem 
fra hver medlemsstat, som har nomineret 
kandidater. Medlemmerne udpeges for 
deres rolle og erfaring med regulering af 
kemikalier og/eller for deres ekspertise med 
hensyn til samfundsøkonomiske analyser.

2. Hver medlemsstat udpeger et medlem til 
udvalget for samfundsøkonomisk analyse.  
Medlemmerne udpeges for deres rolle og 
erfaring med regulering af kemikalier 
og/eller for deres ekspertise med hensyn til 
samfundsøkonomiske analyser.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke passende at nominere et fast medlem af udvalget, eftersom den ønskede 
sagkundskab kan skifte alt efter hvilke spørgsmål der er på dagsordenen. Det bør overlades 
medlemsstaterne at bestemme hvem der er den mest hensigtsmæssige ekspert. Alle 
medlemsstater bør være til stede i udvalget.

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

Ændringsforslag 303
Artikel 81, stk. 4, afsnit 4

Den administrerende direktør eller dennes 
repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i udvalgene og i alle arbejdsgrupper, 
der oprettes af agenturet eller dets udvalg. 
Berørte parter kan også inviteres til at 

Den administrerende direktør eller dennes 
repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i udvalgene og i alle arbejdsgrupper, 
der oprettes af agenturet eller dets udvalg. 
Alle stakeholders, herunder repræsentanter 
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deltage i møder som observatører på 
anmodning af udvalgsmedlemmer eller 
bestyrelsen.

for industrien og SMV, kan deltage i 
møderne. 

Or. it

Begrundelse

Det bør ikke kun være særligt indbudte repræsentanter for industrien, der deltager i møderne 
i udvalget. Der bør være mulighed for en observatørplads for repræsentanter for industrien 
og/eller SMV. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag 
til afsnit IX: Agenturet.

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

Ændringsforslag 304
Artikel 82, stk. 1

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til 
forummet for en periode på tre år. Denne 
periode kan fornyes. Medlemmerne vælges 
ud fra deres rolle og erfaring med 
håndhævelse af kemikalielovgivning, og de 
skal opretholde relevante kontakter til de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten.

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem til 
forummet for en periode på tre år. Denne 
periode kan fornyes. Medlemmerne vælges 
ud fra deres rolle og erfaring med 
håndhævelse af kemikalielovgivning, og de 
skal opretholde relevante kontakter til de 
kompetente myndigheder i medlemsstaten.

Forummet skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
forummet ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der vælges på 
grundlag af deres særlige kvalifikationer. 
Disse medlemmer udpeges for en treårig 
periode, som kan fornyes.

Forummet skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
forummet ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der vælges på 
grundlag af deres særlige kvalifikationer. 
Disse medlemmer udpeges for en treårig 
periode, som kan fornyes.

Forummets medlemmer kan lade sig ledsage 
af videnskabelige og tekniske rådgivere.

Forummets medlemmer kan lade sig ledsage 
af videnskabelige og tekniske rådgivere.

Agenturets administrerende direktør eller 
dennes repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i forummet og dets arbejdsgrupper. 
Involverede parter kan også inviteres til at 
deltage i møder som observatører på 
anmodning af medlemmer af forummet 
eller bestyrelsen.

Agenturets administrerende direktør eller 
dennes repræsentant samt repræsentanter for 
Kommissionen har ret til at overvære alle 
møder i forummet og dets arbejdsgrupper. 
Også stakeholders, herunder 
repræsentanter for industrien/SMV kan 
deltage i møderne.
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Or. it

Begrundelse

Det bør ikke kun være særligt indbudte repræsentanter for industrien, der deltager i møderne 
i udvalget. Der bør være mulighed for en observatørplads for repræsentanter for industrien 
og/eller SMV. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag 
til afsnit IX: Agenturet. 

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 305
Artikel 83, stk. 2, afsnit 1

Medlemsstaterne fremsender agenturet 
navne på eksperter med dokumenteret 
erfaring i revidering af kemiske 
risikovurderinger og/eller 
samfundsøkonomiske analyser eller anden 
relevant videnskabelig ekspertise, som vil 
kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, 
og de angiver deres kvalifikationer og 
særlige ekspertiseområder.

Medlemsstaterne fremsender agenturet 
navne på uafhængige eksperter med 
dokumenteret erfaring i revidering af 
kemiske risikovurderinger og/eller 
samfundsøkonomiske analyser eller anden 
relevant videnskabelig ekspertise, som vil 
kunne deltage i udvalgenes arbejdsgrupper, 
og de angiver deres kvalifikationer og 
særlige ekspertiseområder.

Or. it

Begrundelse

Eksperterne bør være videnskabeligt og politisk uafhængige. Der bør være en procedure for 
at udpege uafhængige eksperter.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 306
Artikel 83, stk. 2 a (nyt)

2a. Bestyrelsen udarbejder på forslag fra 
den administrerende direktør en liste, der 
straks offentliggøres, over de kompetente 
organer, som er udpeget af 
medlemsstaterne, og som enten individuelt 
eller som del af et netværk kan hjælpe 
agenturet med at udføre sine opgaver, i 
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særdeleshed dem det har fået tillagt i 
henhold til Afsnit VI. Agenturet kan betro 
disse organer visse opgaver, især arbejdet 
med at vurdere forslagene om forsøg, 
dossiererne og stofferne.

Or. fr

Begrundelse

Indebærer oprettelse af et ekspertnet i medlemsstaterne i direkte forbindelse med agenturet.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 307
Artikel 83, stk. 3

3. Levering af tjenester af 
udvalgsmedlemmer eller eventuelle 
eksperter i udvalgenes arbejdsgrupper eller i 
forummet samt udførelse af alle andre 
opgaver for agenturet skal være underlagt en 
skriftlig kontrakt mellem agenturet og den 
pågældende person eller, hvor dette er 
relevant, mellem agenturet og den 
pågældende persons arbejdsgiver.

Levering af tjenester af de organer der 
optræder på den i stk. 2a oprettede, 
offentlige liste, af udvalgsmedlemmer eller 
eventuelle eksperter i udvalgenes 
arbejdsgrupper eller i forummet samt 
udførelse af alle andre opgaver for agenturet 
skal være underlagt en skriftlig kontrakt 
mellem agenturet og det pågældende organ, 
agenturet og den pågældende person eller, 
hvor dette er relevant, mellem agenturet og 
den pågældende persons arbejdsgiver.

Den pågældende person eller dennes 
arbejdsgiver aflønnes efter en gebyrskala, 
der indgår i de af bestyrelsen vedtagne 
finansieringsbestemmelser. Hvis den 
pågældende person ikke opfylder sine 
forpligtelser, er den administrerende direktør 
berettiget til at afslutte eller ophæve 
kontrakten eller tilbageholde betaling.

Organet, den pågældende person eller 
dennes arbejdsgiver aflønnes efter en 
gebyrskala, der indgår i de af bestyrelsen 
vedtagne finansieringsbestemmelser. Hvis 
organet eller den pågældende person ikke 
opfylder sine forpligtelser, er den 
administrerende direktør berettiget til at 
afslutte eller ophæve kontrakten eller 
tilbageholde betaling.

Or. fr

Begrundelse

Indebærer oprettelse af et ekspertnet i medlemsstaterne i direkte forbindelse med agenturet.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Lena Ek

Ændringsforslag 308
Artikel 84, stk. 2

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør og medlemmerne 
af udvalgene og forummet afgiver en 
erklæring om, at de forpligter sig til at 
udføre deres pligter samt en erklæring om 
interesseforhold, der kan være til skade for 
deres uafhængighed. Disse erklæringer, 
der skal være skriftlige, afgives hvert år.

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør, medlemmerne af 
udvalgene og medlemmerne af forummet, 
medlemmerne af appeludvalget, 
eksperterne og de videnskabelige og 
tekniske rådgivere har ingen økonomiske 
eller andre interesser i den kemiske sektor, 
som kan påvirke deres upartiskhed. De 
påtager sig at handle uafhængigt og i 
offentlighedens interesse og afgiver hvert 
år en erklæring om deres økonomiske 
interesser. Alle indirekte interesser, der 
berører den kemiske industri, opgives til et 
register, som føres af agenturet, og som 
offentligheden kan få adgang til ved at 
anmode agenturet herom.
Medlemsstaterne afholder sig fra at give 
medlemmerne af udvalget for 
risikovurdering, af udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse, af forummet 
eller af appeludvalget eller deres 
videnskabelige og tekniske rådgivere og 
eksperter nogen form for instruks som er 
uforenelig med disse personers individuelle 
arbejdsopgaver eller med agenturets 
opgaver, ansvar og uafhængighed.
Agenturets adfærdskodeks beskriver 
nærmere de foranstaltninger der vedrører 
gennemførelsen af denne artikel.

Or. en

Begrundelse

Genindfører stk. 2 af ændringsforslag 84 fra betænkningsudkastet ved at tilføre det en 
bestemmelse vedrørende agenturets medlemmers uafhængighed af medlemsstaterne. 

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 309
Artikel 85, stk. 1
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1. Appeludvalget består af en formand og to 
andre medlemmer.

1. Appeludvalget består af en formand, som 
er autoriseret som dommer i en 
medlemsstat, og to andre medlemmer.

Or. de

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgavefelt må det være en dommer der har forsæde. 

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 310
Artikel 85, stk. 1

1. Appeludvalget består af en formand og to 
andre medlemmer.

1. Appeludvalget består af en dommer som 
formand og to andre medlemmer.

Or. it

Begrundelse

I betragtning af appeludvalgets opgaver bør formandshvervet bestrides af en dommer. Dette 
ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit IX: 
Agenturet.

Ændringsforslag af Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 
Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik + Holger Krahmer, 

Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 311
Artikel 87, stk. 1

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, 
artikel 18, artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 28, stk. 2, første afsnit, artikel 49, 
artikel 115, stk. 4, eller artikel 116.

1. Der kan appelleres mod afgørelser og 
udtalelser truffet af agenturet på grundlag 
af denne forordning.

Or. it

Begrundelse

Appel bør ikke kun kunne indbringes mod afgørelser, men bør være mulig mod enhver 
beslutning, der træffes på grundlag af denne forordning. Dette ændringsforslag skal ses i 
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sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til afsnit IX: Agenturet (Vernola m.fl.).

Alle agenturets afgørelser bør grundlæggende kunne appelleres. Derfor bør også agenturets 
udtalelser kunne anfægtes, da disse udtalelser udgør endelige vurderinger, der er 
selvstændige retsakter, som må kunne korrigeres. (Krahmer og Chatzimarkakis)

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 312
Artikel 87, stk. 1

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, 
artikel 18, artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, 
artikel 28, stk. 2, første afsnit, artikel 49, 
artikel 115, stk. 4, eller artikel 116.

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet .

Or. en

Begrundelse

En ansøger eller interessent har meget begrænsede rettigheder til at opnå mulighed for 
uafhængig revision af afgørelser truffet i Reach-processen. I betragtning af, hvor betydeligt 
denne lovgivning kan påvirke europæisk økonomi og dens konkurrenceevne, er det vores 
overbevisning at det er helt afgørende at sørge for en gennemgribende og fair høring for en 
upartisk domstol på et meningsfuldt tidspunkt og på meningsfuld måde.

Alle afgørelser bør forklares godt og argumenteres igennem, så der kan ske en effektiv 
administration af afgørelser, og der må ske en effektiv juridisk revision i vigtige stadier af 
processen for at sikre, at kritiske rettigheder og økonomiske interesser beskyttes gennem hele 
processen. Endvidere bør samtlige agenturets afgørelser appelleres og ikke blot begrænsede, 
specificerede afgørelser (som det er tilfældet med den nuværende artikel 87).

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ændringsforslag 313
Artikel 87, stk. 1

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 
2, første afsnit, artikel 49, artikel 115, stk. 4, 
eller artikel 116.

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 26b, 
stk. 1, artikel 28, stk. 2, første afsnit, artikel 
49, artikel 115, stk. 4, eller artikel 116.

Or. de
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Begrundelse

Placeringen på et prioritetstrin i medfør af artikel 26 b, stk. 1 skal sættes i gruppe med de 
afgørelser der kan gøres indsigelse imod.

Ændringsforslag af John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 314
Artikel 87, stk. 1

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 
2, første afsnit, artikel 49, artikel 115, stk. 4, 
eller artikel 116.

1. Der kan appelleres mod afgørelser truffet 
af agenturet i henhold til artikel 7, artikel 18, 
artikel 25, stk. 4, tredje afsnit, artikel 28, stk. 
2, første afsnit, artikel 49, artikel 57, artikel 
115, stk. 4, eller artikel 116.

Or. en

Begrundelse

Af konsekvenshensyn bør afgørelser om godkendelse også kunne appelleres.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 315
Artikel 87, stk. 2

2. En appel indgivet i henhold til stk. 1 har 
opsættende virkning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 87, stk 1.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 316
Artikel 87, stk. 2 a (nyt)

2a. Producenter, importører og downstream 
brugere, hvis interesser kunne blive 
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uheldigt påvirket af en foranstaltning 
agenturet træffer, skal have ret til at blive 
hørt under hele vedtagelsesproceduren, og i 
hvert fald før foranstaltningen vedtages.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 87, stk 1.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 317
Artikel 93, stk. 2

2. Agenturets udgifter omfatter 
personaleudgifter, administrative udgifter, 
infrastrukturudgifter og driftsomkostninger.

2. Agenturets udgifter omfatter 
personaleudgifter, administrative udgifter, 
infrastrukturudgifter og driftsomkostninger, 
navnlig sådanne som er et resultat af 
kontrakter indgået med tredjeparter, 
herunder medlemmer af netværket af 
organer som omgiver agenturet af hensyn 
til vurderingerne efter afsnit VI..

Or. fr

Begrundelse

Indebærer oprettelse af et net af eksperter i medlemsstaterne i direkte forbindelse med 
agenturet; agenturet forestår, inden for rammerne af en harmoniseret procedure, og med det 
formål at undgå enhver forskellighed, vurderingen af dossiererne og af forslagene om forsøg.

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

Ændringsforslag 318
Artikel 95

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres.

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres.

En del af gebyret skal afsættes til 
udviklingen af forsøgsmetoder uden brug 
af dyr.
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Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 73. Hvis man vil indfri denne 
foroirdnings målsætning om at fremme forsøg uden dyr, er det nødvendigt at stille flere 
ressourcer til rådighed for udviklingen af forsøgsmetoder uden brug af dyr, som kan anvendes 
til at leve op til informationskravene i denne forordning. (Davies)

Hænger sammen med ændringsforslaget til betragtning 34 (a). Der bør afsættes flere 
finansielle ressourcer til at indfri målsætningen om at fremme brugen af  forsøgsmetoder 
uden dyr. (Schlyter, Lucas, Breyer)

Ændringsforslag af Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Anja Weisgerber, Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 319
Artikel 95

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres.

Strukturen og størrelsen af de gebyrer, der er 
omhandlet i artikel 93, stk. 1, litra b), 
fastsættes af bestyrelsen og offentliggøres. 
Gebyrerne skal kun dække de reelle 
omkostninger ved registreringen.

Or. sv

Begrundelse

Gebyrerne skal være rimelige og svare til de faktiske omkostninger ved registreringen. De 
skalmikke være et værktøj til at finansiere myndighedsudøvelse.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 320
Artikel 98, stk. 3

3. Agenturet får hjemsted i Ispra i Italien. udgår

Or. en

Begrundelse

På grundlag af fælles aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaterne, som mødtes på 
stats- eller regeringsschefsniveau den 13 december 2003 (EUT L 29/15 af 3.2.2004) skal Det 
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Europæiske Kemikalieagentur have sæde i Helsinki.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 321
Artikel 98, stk. 3

3. Agenturet får hjemsted i Ispra i Italien. 3. Agenturet får hjemsted i Bruxelles, 
Belgien.

Or. de

Begrundelse

Bruxelles har en central beliggenhed i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 322
Artikel 105

Bestyrelsen udvikler efter aftale med 
Kommissionen hensigtsmæssige kontakter
mellem agenturet og repræsentanter for 
industrien, forbrugerbeskyttelse, 
arbejdsmiljø og miljøorganisationer. 
Kontakterne kan omfatte observatørers 
deltagelse i visse af agenturets aktiviteter på 
betingelser, der forinden er fastsat af 
bestyrelsen efter aftale med Kommissionen.

Bestyrelsen udvikler efter aftale med 
Kommissionen hensigtsmæssige kontakter 
mellem agenturet og repræsentanter for 
industrien, forbrugerbeskyttelse, 
arbejdsmiljø og miljøorganisationer og 
dyreværnsorganisationer. Kontakterne kan 
omfatte observatørers deltagelse i visse af 
agenturets aktiviteter på betingelser, der 
forinden er fastsat af bestyrelsen efter aftale 
med Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Dyreværnsorganisationerne er interessenter i denne forordnings forstand, når man tager 
dens konsekvenser for dyreforsøg i betragtning. Disse organisationer bør derfor optages på 
listen over organisationer, med hvilke der skal udbygges hensigtsmæssige kontakter.


