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ANVENDELSESOMRÅDE

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 1
Afsnit I, kapitel I, artikel 2

1. Denne forordning gælder ikke for: 1. Denne forordning gælder ikke for:

(a) radioaktive stoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 96/29/Euratom

(a) radioaktive stoffer, som falder ind under 
Rådets direktiv 96/29/Euratom

(b) stoffer alene, i et præparat eller i en 
artikel, som er underkastet toldkontrol, for så
vidt de ikke er genstand for nogen 
behandling eller forarbejdning, og som er 
midlertidigt oplagret eller befinder sig i en 
frizone eller på et frilager med henblik på
reeksport, eller i transit

(b) stoffer alene, i et præparat eller i en 
artikel, som er underkastet toldkontrol, for så
vidt de ikke er genstand for nogen 
behandling eller forarbejdning, og som er 
midlertidigt oplagret eller befinder sig i en 
frizone eller på et frilager med henblik på
reeksport, eller i transit
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(c) ikke-isolerede mellemprodukter. (c) ikke-isolerede mellemprodukter

(ca) affald som defineret i Rådets direktiv 
75/442/EØF af 15. juli 19751 og senere 
ændringer heraf

(cb) fødevarer som defineret i forordning 
(EF) nr. 178/2002. 

2. Denne forordning berører ikke: 2. Denne forordning berører ikke:

(a) Rådets direktiv 89/391/EØF (a) Rådets direktiv 89/391/EØF

(b) direktiv 90/394/EØF (b) direktiv 90/394/EØF

(c) Rådets direktiv 98/24/EØF (c) Rådets direktiv 98/24/EØF

(d) fællesskabslovgivningen om transport af 
farlige stoffer og farlige stoffer i præparater 
med jernbane, ad vej og indre vandveje eller 
ad sø- eller luftvejen.

(d) fællesskabslovgivningen om transport af 
farlige stoffer og farlige stoffer i præparater 
med jernbane, ad vej og indre vandveje eller 
ad sø- eller luftvejen

(da) de forbud og restriktioner, der er 
fastsat i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. 
juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
kosmetiske midler2, som ændret, og som 
vedrører:

(i) forbud mod afprøvning på dyr af 
færdigforarbejdede kosmetiske midler og 
ingredienserne eller kombinationer af 
ingredienserne heri og
(ii) markedsføring af kosmetiske midler, 
hvor nogle eller alle ingredienser eller det 
færdige produkt er blevet afprøvet på dyr.

I det omfang, hvori stoffer, der kun 
anvendes som kosmetiske ingredienser, er 
omfattet af denne forordning, er 
afprøvning på dyr ikke tilladt med henblik 
på nogen form for vurdering krævet i 
denne forordning for så vidt angår sådanne 
stoffer.

(db) fællesskabslovgivningen om miljøet.
1 EFT L 194 af 25.7.1975 s. 39.
2 EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.

Or. en
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Begrundelse

Dækker ændringsforslag 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (litra ca), 199, 200 (litra ca), 202 
(den del, der vedrører foder), 203 (litra b og e), 204 (stk. 1 a, litra b), 207, 210, 212, 241 og
242.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 2
Bilag II, nye punkter

EINECS-
nr.

Navn/gruppe CAS-nr.

265-995-8 Cellulosemasse 65996-61-4

231-959-9 Ilt O2 7782-44-7

232-296-4 Jordnøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8002-03-7

232-370-6 Sesamolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8008-74-0

232-316-1 Palmeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8002-75-3

232-282-8 Kokosolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8002-31-8

232-425-4 Palmekerneolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8023-79-8

266-9-484 Sheasmør

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

294-851-7 Illipesmør

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Salsmør 

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater
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Mandelolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8007-69-0

Hasselnøddeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Valnøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8024-09-7

Cashewolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

8007-24-7

Paranøddeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Pistacienøddeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Macademianøddeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret sojaolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret rapsfrøolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret solsikkeolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret palmeolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret kokosolie
Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Hærdet, interesterificeret og fraktioneret palmekerneolie

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Sojabønner, -bælge og -mel 

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Rapsfrø, -bælge og -mel 

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater

Solsikkefrø, -skaller og -mel

Ekstrakter og deres fysisk modificerede derivater
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Naturgas, råolie, kul

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 1068 (første punkt), 1069, 1071, 1072, 1087. Naturgaspunktet er 
flyttet fra bilag III, som ikke omhandler særlige stoffer, men snarere opstiller kriterier for 
undtagelse fra registreringspligt.

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

Kompromisændringsforslag 3
Bilag III, punkt 8

8. Mineraler, malme eller stoffer, der 
forekommer i naturen, hvis de ikke 
modificeres kemisk under fremstillingen, 
medmindre de opfylder kriterierne for 
klassificering som farlige efter direktiv 
67/548.

8. Mineraler eller stoffer, der forekommer i 
naturen, hvis de ikke modificeres kemisk 
under fremstillingen, medmindre de opfylder 
kriterierne for klassificering som farlige efter 
direktiv 67/548.

Or. en

Begrundelse

Står i forbindelse med kompromisændringsforslag 4.

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

Ændringsforslag 4
Bilag III, punkt 8 a (nyt)

 8a. Malme og koncentrater heraf, hvis de 
ikke modificeres kemisk under 
fremstillingen.

Or. en
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Begrundelse

Dækker ændringsforslag 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Står i forbindelse med 
kompromisændringsforslag 3. 

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 5
Artikel 3, nr. 14 a (nyt)

 14a. Kemisk modifikation: enhver form for 
proces, der ikke er en rent mekanisk 
proces.

Or. en

Begrundelse

Står i forbindelse med kompromisændringsforslag 4.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 6
Artikel 128

Bilagene kan ændres i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Bilagene kan ændres i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 130, stk. 3.

Senest 18 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen et 
forslag til retsakt, der fastsætter kriterierne 
for undtagelse af stoffer/grupper af stoffer i 
bilag II og III.
På grundlag af disse kriterier reviderer
Kommissionen derefter bilag II ved at 
fjerne punkter, der falder uden for denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse
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Dækker ændringsforslag 390, 1167 og 1066.

AGENTURET

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 7
Artikel 74, stk. 2, litra d

(d) strukturen for agenturets gebyrer. (d) strukturen for agenturets gebyrer på en 
gennemsigtig måde.

Or. en

Begrundelse

Strukturen for agenturets gebyrer bør udarbejdes på grundlag af klare og gennemsigtige 
kriterier, eftersom denne struktur er et centralt instrument til finansiering af Reach-systemet.

Dækker ændringsforslag 294 og 295.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 8
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 9 repræsentanter for 
medlemsstaterne, der udpeges af Rådet, 1
repræsentant, der udpeges af 
Kommissionen, og 2 repræsentanter, der 
udpeges af Europa-Parlamentet.

Desuden udpeger Kommissionen 4
repræsentanter for de berørte parter
(industrien og forbrugerbeskyttelses-, 
arbejdstager- og miljøorganisationer) som 
medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret.
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Bestyrelsesmedlemmerne udpeges således, 
at der sikres det højest mulige 
kompetenceniveau, en bred vifte af relevant 
ekspertise og (under hensyntagen hertil)
den størst mulige
geografiske spredning i Den Europæiske 
Union.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget gentager Parlamentets traditionelle standpunkt (og holder samtidig det 
samlede antal medlemmer konstant), hvad angår bestyrelsens sammensætning og 
udnævnelsesproceduren - med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) som forbillede. 
Antallet af repræsentanter for de berørte parter forøges fra tre til fire for at sikre, at alle de 
relevante sektorer er repræsenteret.

Dækker ændringsforslag 299, 76, 297, 298, 1177 og 1178.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 9
Artikel 81

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 udpeger et medlem af 
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.
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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 af 
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.

3. Medlemsstaterne udpeger hver 1 medlem 
til medlemsstatsudvalget.

3. Medlemsstaterne udpeger hver 1 medlem 
til medlemsstatsudvalget.

4. Udvalgene skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
udvalgene ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der udvælges på
grundlag af deres særlige kvalifikationer.

4. Udvalgene skal bestræbe sig på at have en 
bred vifte af relevant ekspertise blandt 
medlemmerne. Med henblik herpå kan 
udvalgene ved selvsupplering udpege op til 
fem medlemmer mere, der udvælges på
grundlag af deres særlige kvalifikationer.

Udvalgenes medlemmer udpeges for en 
treårig periode, som kan fornyes.

Udvalgenes medlemmer udpeges for en 
treårig periode, som kan fornyes.

Udvalgsmedlemmerne i alle udvalgene kan 
lade sig ledsage af videnskabelige, tekniske 
eller lovgivningsmæssige rådgivere.

Udvalgsmedlemmerne i alle udvalgene kan 
lade sig ledsage af videnskabelige, tekniske 
eller lovgivningsmæssige rådgivere.

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
deltage i møder som observatører på
anmodning af udvalgsmedlemmer eller 
bestyrelsen.

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 deltage i møder som 
observatører.

5. De medlemmer i udvalgene, der er 
udpeget efter at være nomineret af en 
medlemsstat, sikrer, at der foregår en 
passende koordinering mellem agenturets 
opgaver og arbejdet i den kompetente 
myndighed i deres medlemsstat.

5. Medlemmerne i udvalgene sikrer, at der 
foregår en passende koordinering mellem 
agenturets opgaver og arbejdet i den 
kompetente myndighed i deres medlemsstat.
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6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der er 
til rådighed for medlemsstaterne. Med 
henblik herpå stiller medlemsstaterne 
tilstrækkelige videnskabelige og tekniske 
ressourcer til rådighed for de 
udvalgsmedlemmer, som de har udpeget. 
Alle de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremmer udvalgenes og 
deres arbejdsgruppers aktiviteter.

6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der er 
til rådighed for medlemsstaterne. Med 
henblik herpå stiller medlemsstaterne 
tilstrækkelige videnskabelige og tekniske 
ressourcer til rådighed for de 
udvalgsmedlemmer, som de har udpeget. 
Alle de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fremmer udvalgenes og 
deres arbejdsgruppers aktiviteter.

7. Medlemsstaterne må ikke give 
medlemmer af udvalget for risikovurdering 
eller udvalget for samfundsøkonomisk 
analyse eller deres videnskabelige og 
tekniske rådgivere og eksperter instrukser, 
som er uforenelige med disse personers 
individuelle opgaver eller med agenturets 
opgaver, ansvar og uafhængighed.
8. Under udarbejdelsen af en udtalelse skal 
hvert udvalg gøre sit yderste for at nå til 
enighed. Hvis en sådan enighed ikke kan 
opnås, består udtalelsen af flertallet af 
medlemmernes holdning samt 
mindretalsholdningen/-holdningerne og 
begrundelserne herfor.

8. Under udarbejdelsen af en udtalelse skal 
hvert udvalg gøre sit yderste for at nå til 
enighed. Hvis en sådan enighed ikke kan 
opnås, består udtalelsen af flertallet af 
medlemmernes holdning samt 
mindretalsholdningen/-holdningerne og 
begrundelserne herfor.

9. Hvert udvalg fastsætter selv sin 
forretningsorden.

9. Hvert udvalg fastsætter selv sin 
forretningsorden.

Denne forretningsorden skal navnlig omfatte 
procedurer for udpegelse og supplering af 
formanden, supplering af medlemmer, 
procedurer for uddelegering af visse opgaver 
til arbejdsgrupper, nedsættelse af 
arbejdsgrupper samt etablering af en 
procedure for hastevedtagelse af udtalelser. 
For så vidt angår medlemsstatsudvalget skal 
formanden være en ansat i agenturet.

Denne forretningsorden skal navnlig omfatte 
procedurer for udpegelse og supplering af 
formanden, supplering af medlemmer, 
procedurer for uddelegering af visse opgaver 
til arbejdsgrupper, nedsættelse af 
arbejdsgrupper samt etablering af en 
procedure for hastevedtagelse af udtalelser. 
For så vidt angår medlemsstatsudvalget skal 
formanden være en ansat i agenturet.

Forretningsordenen træder i kraft, når 
Kommissionen og bestyrelsen har afgivet en 
positiv udtalelse.

Forretningsordenen træder i kraft, når 
Kommissionen og bestyrelsen har afgivet en 
positiv udtalelse.

Or. en

Begrundelse
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Samtlige medlemsstater bør være repræsenteret i udvalgene. De berørte parter bør have 
mulighed for at deltage i udvalgenes møder også uden at være inviteret. Alle bestemmelser 
vedrørende den uafhængige status, der tilkommer de enkelte dele af agenturets organer, 
samles i en enkelt artikel for at skabe større klarhed (jf. ændringsforslaget til artikel 84).

Dækker ændringsforslag 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 og 303.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 10
Artikel 82

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. 
Involverede parter kan deltage i møder.

Forummets medlemmer kan ikke være 
medlemmer af bestyrelsen.
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2. De medlemmer i forummet, der er udpeget 
af en medlemsstat sikrer, at der foregår en 
passende koordinering mellem forummets 
opgaver og arbejdet i den kompetente 
myndighed i deres medlemsstat.

2. De medlemmer i forummet, der er udpeget 
af en medlemsstat sikrer, at der foregår en 
passende koordinering mellem forummets 
opgaver og arbejdet i den kompetente 
myndighed i deres medlemsstat.

3. Medlemmerne i forummet støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der er 
til rådighed for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Alle de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fremmer 
forummets og dets arbejdsgruppers 
aktiviteter. Medlemsstaterne må ikke give 
forummets medlemmer eller deres 
videnskabelige og tekniske rådgivere og 
eksperter instruktioner, som er uforenelige 
med disse personers individuelle opgaver 
eller med forummets opgaver og ansvar.

3. Medlemmerne i forummet støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der er 
til rådighed for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Alle de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne fremmer 
forummets og dets arbejdsgruppers 
aktiviteter. 

4. Forummet fastsætter selv sin 
forretningsorden.

4. Forummet fastsætter selv sin 
forretningsorden.

Denne forretningsorden skal navnlig 
fastsætte procedurer for udpegelse og 
supplering af formanden, supplering af 
medlemmer samt procedurerne for 
uddelegering af visse opgaver til 
arbejdsgrupper.

Denne forretningsorden skal navnlig 
fastsætte procedurer for udpegelse og 
supplering af formanden, supplering af 
medlemmer samt procedurerne for 
uddelegering af visse opgaver til 
arbejdsgrupper.

Forretningsordenen træder i kraft, når 
Kommissionen og bestyrelsen har afgivet en 
positiv udtalelse.

Forretningsordenen træder i kraft, når 
Kommissionen og bestyrelsen har afgivet en 
positiv udtalelse.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 304, 90 og 91.

VURDERING

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 11
Betragtning 10
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(10) I henhold til vurderingsbestemmelserne 
skal der foretages en opfølgning af 
registreringen, hvor det kontrolleres, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
denne forordnings krav, og hvor der gives 
mulighed for at generere flere oplysninger 
om stoffers egenskaber. Medlemsstater bør 
vurdere sådanne stoffer, hvis de har grund til 
at formode, at sådanne stoffer udgør en 
risiko for sundheden eller miljøet, og efter at 
de er blevet optaget i deres rullende planer.

(10) I henhold til vurderingsbestemmelserne 
skal der foretages en opfølgning af 
registreringen, hvor det kontrolleres, at 
registreringerne er i overensstemmelse med 
denne forordnings krav, og hvor der gives 
mulighed for at generere flere oplysninger 
om stoffers egenskaber. Agenturet bør ved 
hjælp af det organ/de organer, der er 
udpeget til formålet af hver enkelt 
medlemsstat, vurdere sådanne stoffer, hvis 
det har grund til at formode, at sådanne 
stoffer udgør en risiko for sundheden eller 
miljøet, og efter at de er blevet optaget i den
rullende plan på fællesskabsniveau.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 119.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 12
Betragtning 48

(48) Det er desuden nødvendigt at skabe 
tillid til kvaliteten af registreringerne generelt 
og at sikre, at offentligheden og alle 
interessenter i den kemiske industri har tillid 
til, at virksomhederne opfylder de 
forpligtelser, som de er blevet pålagt. Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at den samme 
medlemsstat gives beføjelser til at 
kontrollere registreringerne med dette for 
øje.

(48) Det er desuden nødvendigt at skabe 
tillid til kvaliteten af registreringerne generelt 
og at sikre, at offentligheden og alle 
interessenter i den kemiske industri har tillid 
til, at virksomhederne opfylder de 
forpligtelser, som de er blevet pålagt. Det er 
derfor hensigtsmæssigt, at agenturet gives 
beføjelser til at kontrollere registreringerne 
med dette for øje.

Or. en

Begrundelse

Står i forbindelse med kompromisændringsforslag 11 og 13.
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Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 13
Betragtning 49

(49) Agenturet bør også have beføjelser til at 
kræve yderligere oplysninger fra 
producenter, importører eller downstream-
brugere om stoffer, hvor der er mistanke om 
risici for sundhed eller miljø, herunder risici 
som følge af, at de er til stede i det indre 
marked i store mængder, på grundlag af 
vurderinger foretaget af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne bør planlægge og stille 
ressourcer til rådighed herfor gennem 
udarbejdelse af rullende planer. Hvis en 
risiko, der er problematisk i samme grad som 
brugen af stoffer, der kræver godkendelse, 
opstår som følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet, kan 
medlemsstaterne også kræve yderligere 
oplysninger, hvis dette er begrundet.

(49) Agenturet bør også have beføjelser til at 
kræve yderligere oplysninger fra 
producenter, importører eller downstream-
brugere om stoffer, hvor der er mistanke om 
risici for sundhed eller miljø, herunder risici 
som følge af, at de er til stede i det indre 
marked i store mængder, på grundlag af de
vurderinger, der er foretaget. Der bør 
udarbejdes en rullende plan for vurdering 
af stoffer på fællesskabsniveau. Hvis en 
risiko, der er problematisk i samme grad som 
brugen af stoffer, der kræver godkendelse, 
opstår som følge af anvendelsen af isolerede 
mellemprodukter på stedet, kan 
medlemsstaterne også kræve yderligere 
oplysninger, hvis dette er begrundet.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 153.

RAPPORTER

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 14
Artikel 114
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1. Hvert tiende år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

1. Hvert femte år fremsender 
medlemsstaterne Kommissionen en rapport 
om, hvorledes denne forordning fungerer i 
deres områder, herunder med hensyn til 
vurderinger og håndhævelse, i det i henhold 
til artikel 108 fastlagte format.

Rapporten indeholder en redegørelse for de 
erfaringer, der er gjort med anvendelsen af 
forordningen. Rapporten indeholder bl.a. 
oplysninger om gennemførte overvågnings- 
og kontrolforanstaltninger, konstaterede 
overtrædelser og de fastsatte sanktioner.

Den første rapport fremsendes dog fem år
efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Den første rapport fremsendes dog senest
...* .

2. Hvert tiende år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

2. Hvert femte år fremsender agenturet en 
rapport til Kommissionen om, hvorledes 
denne forordning fungerer.

Den første rapport fremsendes dog fem år 
efter meddelelsesdatoen i henhold til artikel 
131, stk. 2.

Den første rapport fremsendes dog senest
...**.

3. Hvert tiende år offentliggør 
Kommissionen en generel rapport om de 
erfaringer, der er gjort med denne 
forordning, herunder de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2.

3. Hvert femte år offentliggør Kommissionen 
en generel rapport om de erfaringer, der er 
gjort med denne forordning, herunder de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, 
og fremsender denne rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Den første rapport offentliggøres dog 6 år 
efter datoen for meddelelsesdatoen i 
henhold til artikel 131, stk. 2.

Den første rapport offentliggøres dog senest
...***.

*  Fire år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

**  Fem år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

*** Seks år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet gennemførelse af forordningen er det nødvendigt at afkorte 
rapporteringsperioderne. Der bør også fastsættes retningslinjer for, hvilke oplysninger 
rapporterne skal indeholde som minimum, for at sikre et vist kvalitetsniveau ved 
rapporteringen.

Datoerne for fremsendelsen af den første rapport dels fra agenturet og dels fra 
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Kommissionen rykkes frem for at gøre det muligt at foretage en revision af forordningen seks 
år efter ikrafttrædelsen.

Dækker ændringsforslag 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 og 341.

DYREFORSØG

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Kompromisændringsforslag 15
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Disse metoder revideres og forbedres 
regelmæssigt med det formål at begrænse 
forsøg på hvirveldyr og antallet af anvendte 
dyr. Hvis Det Europæiske Center for 
Validering af Alternative Metoder fastslår, 
at en alternativ forsøgsmetode er 
videnskabeligt holdbar og parat til at blive 
omfattet af reglerne, forelægger agenturet 
inden 14 dage et udkast til afgørelse om 
ændring af det/de relevante bilag til denne 
forordning i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 128 med henblik på at 
udskifte dyreforsøgsmetoden med den 
alternative forsøgsmetode.

Or. en

Begrundelse

Dækker bilag 527, 22 og 391. Forsøgsmetoderne bør ajourføres automatisk, når Det 
Europæiske Center for Validering af Alternative Metoder validerer en alternativ 
forsøgsmetode.

Kompromisændringsforslag af Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland.

Kompromisændringsforslag 16
Betragtning 47 a (ny)
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 (47a) For at undgå, at dyreforsøg udføres 
flere gange, bør de berørte parter have en 
periode på 90 dage, i hvilken de kan 
fremsætte bemærkninger til forslag til 
forsøg, der omfatter forsøg med hvirveldyr. 
Registranten eller downstream-brugeren 
tager hensyn til de bemærkninger, der er 
modtaget i denne periode.

Or. en

Begrundelse

Dækker ændringsforslag 149 og 150. Står i forbindelse med ændringsforslag 757. Det 
amerikanske HPV-kemikalieprogram (High Production Volume) har vist, at det er positivt at 
lade de berørte parter fremsætte bemærkninger i en periode med henblik på at undgå
dyreforsøg og spare omkostninger.


