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flertal af de afgivne stemmer

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

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

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

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF
(7524/2006 – C6-0000/2006 –2003/0256 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (7524/2006 – C6-0000/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0644)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2006),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 14

(14) Ansvaret for risikohåndteringen i 
forbindelse med stoffer bør ligge hos de 
fysiske eller juridiske personer, der 
fremstiller, importerer, markedsfører eller 
anvender disse stoffer. Oplysningerne om 
gennemførelsen af denne forordning bør 
være lettilgængelige, navnlig for SMV'er.

(14) Ansvaret for styring af og 
oplysningsvirksomhed om risici i 
forbindelse med stoffer bør placeres hos de 
virksomheder, der fremstiller, importerer, 
markedsfører eller anvender disse stoffer. 
Oplysninger om gennemførelsen af Reach 
bør være lettilgængelige, navnlig for de 
meget små virksomheder, som ikke bør 
pålægges uforholdsmæssig store byrder i 

  
1 Vedtagne tekster af 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forbindelse med gennemførelses-
procedurerne.

(Ændring 10 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Forløber for indførelsen af en "pligt til at udvise omhu" i senere ændringsforslag.

Reach bør åbne mulighed for at inddrage virksomhederne, herunder også de meget små 
virksomheder, og ikke være en hindring, der udelukker dem.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 43 A (ny)

(43a) En bedre samordning af 
ressourcerne på EU-plan vil bidrage til at 
uddybe den videnskabelige viden, der er 
nødvendig for udviklingen af alternative 
metoder til forsøg med hvirveldyr. Det er i 
den forbindelse afgørende, at 
Fællesskabet fortsætter og øger sin 
indsats og træffer de nødvendige 
foranstaltninger, navnlig gennem det 
syvende rammeprogram for forskning og 
teknologisk udvikling, for at fremme 
forskningen og udviklingen af nye 
alternative metoder, som ikke indebærer 
anvendelse af dyr.

(Ændring 24 – førstebehandling)

Begrundelse

Påpegelse af Fællesskabets forpligtelse til at fremme alternative metoder til forsøg med dyr, 
som allerede indførtes i direktiv 2003/15/EF om kosmetiske midler. 

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 58 A (ny)

(58a) For at undgå, at dyreforsøg udføres 
flere gange, bør de berørte parter have en 
periode på 90 dage, hvor de kan fremsætte 
bemærkninger til forslag vedrørende
forsøg, der omfatter forsøg med 
hvirveldyr. Registranten eller 
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downstream-brugeren tager hensyn til de 
bemærkninger, der er modtaget i denne 
periode.

(Ændring 36 – førstebehandling)

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 92 A (ny)

(92a) For at fremme forsøg uden dyr bør 
agenturet have til opgave at udvikle og 
implementere en politik til udvikling, 
validering og juridisk accept af 
forsøgsmetoder uden dyr og til at sikre, at 
disse metoder anvendes i en intelligent,
trinvis risikovurdering for at opfylde 
kravene i denne forordning. I dette 
øjemed bør agenturet omfatte et udvalg 
for alternative forsøgsmetoder, der består 
af eksperter fra ECVAM, 
dyrevelfærdsorganisationer og andre 
relevante interessenter, for at sikre 
tilstedeværelsen af den bredest mulige 
videnskabelige og tekniske ekspertise, der 
er tilgængelig i Fællesskabet.

Ændring 361 – førstebehandling)

Begrundelse

Formålet med denne forordning, at fremme forsøg uden dyr, bør indgå i Agenturets 
ansvarsområde og arbejdsopgaver for at sikre, at det faktisk bliver gennemført. Derfor bør 
der oprettes et udvalg under agenturet bestående af relevante eksperter, som skal tage sig af 
opgaver i tilknytning til udviklingen af alternative forsøgsmetoder og anvendelsen heraf. 

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, STK. 1

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for 

1. Formålet med denne forordning er at 
sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for 
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menneskers sundhed og miljøet som fri 
bevægelighed for stoffer i det indre marked 
og samtidig styrke konkurrenceevne og 
innovation.

menneskers sundhed og miljøet som fri 
bevægelighed for stoffer i det indre marked 
og samtidig styrke konkurrenceevne og 
innovation i overensstemmelse med pligten 
til at udvise omhu og under hensyntagen 
til de forpligtelser, Den Europæiske 
Union og dennes medlemsstater har 
indgået inden for rammerne af 
internationale handelsaftaler, navnlig 
inden for WTO.

(Ændring 59 og 419 – førstebehandling)

Begrundelse

Et stort antal kemikalier og anvendelser vil ikke være omfattet af bestemmelserne i Reach-
forordningen - det gælder bl.a. op imod 70.000 stoffer, der produceres i mængder på under 1 
ton om året - og derfor er det nødvendigt at introducere en generel pligt til at udvise omhu for 
at definere industriens ansvar for en sikker håndtering og anvendelse af ALLE kemikalier. 
Pligten til at udvise omhu skal finde anvendelse på alle stoffer (uanset produktionsmængde), 
således at det markeres, at industrien ikke alene forventes at opfylde de særlige forpligtelser i 
henhold til Reach-forordningen, men også det grundlæggende sociale, økonomiske og 
miljømæssige ansvar, der er forbundet med at udøve erhvervsvirksomhed. Disse særlige 
bestemmelser garanterer også retssikkerhed for de virksomheder, der opfylder deres pligt til 
at udvise omhu.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, STK. 3 A, 3 B og 3 C (nye)

3a. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, som foretager eller 
agter at foretage handlinger, hvori indgår 
et stof, et præparat eller en artikel, som 
indeholder et sådant stof eller præparat, 
herunder fremstilling, import og 
anvendelse heraf, og som er klar over 
eller med rimelighed kunne have forudset, 
at disse handlinger kunne være skadelige 
for menneskers sundhed eller miljøet, 
træffer alle de foranstaltninger, der med 
rimelighed kan forventes af ham for at 
forebygge, begrænse eller afhjælpe 
sådanne indvirkninger.
3b. Enhver producent, importør eller 
downstream-bruger, der som led i sit fag 
eller erhverv leverer et stof eller et 
præparat eller en artikel, der indeholder 
et sådant stof eller præparat, til en 
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producent, importør eller downstream-
bruger, sørger i det omfang, dette med 
rimelighed kan forventes, for en sådan 
tilstrækkelig kommunikation og 
informationsudveksling, herunder om 
nødvendigt teknisk bistand, som med 
rimelighed er nødvendig for at forebygge, 
begrænse eller afhjælpe skadelige 
indvirkninger på menneskers sundhed 
eller miljøet.
3c. Dette indebærer en pligt til på en klar 
og gennemskuelig måde at beskrive, 
dokumentere og meddele de risici, der er 
forbundet med produktion, anvendelse og 
bortskaffelse af disse stoffer. Producenter 
og downstream-brugere skal udvælge de 
mest sikre til rådighed stående stoffer til 
produktion og anvendelse.

(Ændring 364 – førstebehandling)

Begrundelse

Indfører princippet om” pligt til at udvise omhu”.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 7, NR. 7 A (nyt)

7a. Agenturet opstiller retningslinjer til 
hjælp for producenter og importører af 
artikler såvel som for de kompetente 
myndigheder.

(Ændring 88 (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Det vil blive lettere at gennemføre bestemmelserne vedrørende registrering og anmeldelse af 
stoffer i artikler, hvis der søges for retningslinjer herfor.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 8 A (ny)

Artikel 8a
Europæisk kvalitetsmærke

Senest den …* forelægger Kommissionen 
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Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
og om fornødent et forslag til retsakt om 
indførelse af et europæisk kvalitetsmærke, 
der kan identificere og fremme artikler, 
der gennem hele produktionskæden 
fremstilles i overensstemmelse med 
kravene i denne forordning.
_____
* To år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

(Ændring 90 – førstebehandling)

Begrundelse

En mærkning af artiklerne vil gøre det muligt at identificere og fremme de aktører, der 
respekterer kravene i denne forordning.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 13, 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 ECVAM 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 130 med henblik på at udskifte 
dyreforsøgsmetoden med den alternative 
forsøgsmetode.

(Ændring 108 – førstebehandling)

Begrundelse

Forsøgsmetoderne bør ajourføres automatisk, når Det Europæiske Center for Validering af 
Alternative Metoder validerer en alternativ forsøgsmetode.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 14, STK. 1, AFSNIT 1

1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 1. Med forbehold af artikel 4 i direktiv 
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98/24/EF udføres der en kemikalie-
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemikaliesikkerhedsrapport, for alle stoffer, 
der skal registreres i henhold til dette 
kapitel, hvis registranten fremstiller eller 
importerer et sådant stof i mængder på 10 
tons eller derover pr. år.

98/24/EF udføres der en kemikalie-
sikkerhedsvurdering, og der udarbejdes en 
kemikaliesikkerhedsrapport, for alle stoffer, 
der skal registreres i henhold til dette 
kapitel.

For stoffer, der fremstilles eller importeres 
i mængder på under 10 tons pr. år, 
udføres der en 
kemikaliesikkerhedsvurdering, hvis 
stofferne opfylder kriterierne i bilag III, 
litra a).

(Ændring 110 + 387 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Det er uacceptabelt, at der kun skal udføres sikkerhedsvurderinger af stoffer, hvis de 
fremstilles eller importeres i mængder på over 10 tons. Dette vil for det første betyde, at i 
forbindelse med to tredjedele af de stoffer, der falder ind under Reach, vil de oplysninger, der 
meddeles ved registreringen, ikke blive vurderet med hensyn til stoffets virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet. Og selv når stofferne er skadelige, vil der ikke være noget 
krav om at indsende eksponeringsoplysninger. Uden eksponeringsoplysninger vil det være 
næsten umuligt at fastlægge passende risikostyringsforanstaltninger, der skal beskytte 
arbejdstagerne eller forbrugerne mod skadelige stoffer. I overensstemmelse med de særlige 
kriterier, der er fastsat for stoffer mellem 1 og 10 tons, bør der imidlertid kun kræves en 
kemikaliesikkerhedsvurdering for disse stoffer, når de formodes at være kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 14, STK. 7 A og 7 B (nye)

7a. Producenten eller importøren af et 
stof eller af et præparat, som leverer et 
sådant stof eller præparat til en 
downstream-bruger, forelægger på 
anmodning af downstream-brugeren, 
såfremt der er tale om en velbegrundet 
anmodning, de nødvendige oplysninger til 
vurdering af stoffets eller præparatets 
virkninger på menneskers sundhed eller 
miljøet i forbindelse med den 
forarbejdning og brug, som downstream-
brugeren har omtalt i sin anmodning.
7b. Efter anmodning fra leverandøren og 
såfremt der er tale om en velbegrundet 
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anmodning, forelægger downstream-
brugeren de oplysninger, der er
nødvendige for, at leverandøren kan 
vurdere stoffets eller præparatets 
virkninger for menneskers sundhed eller 
miljøet i forbindelse med downstream-
brugerens forarbejdning eller brug af 
stoffet eller præparatet.

(Ændring 112 – førstebehandling)

Begrundelse

Kommunikationen mellem aktørerne i produktionskæden bør ikke begrænses til oplysninger, 
der skal sikre overholdelse af forordningens bestemmelser. Ansvarlighed gennem hele 
forsyningskæden bør betragtes som en form for interaktion og kommunikation mellem 
leverandører og upstream- og downstream-brugere.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 23 A (ny)

Artikel 23a
Meddelelse om den hensigt ikke at 

registrere et stof
1. Hvis producenten eller importøren af et 
stof, enten alene eller i et præparat, ikke 
har til hensigt at indgive anmodning om 
registrering af et stof, meddeler han 
agenturet og downstream-brugerne dette.
2. Den i stk. 1 omhandlede meddelelse 
indgives
a) 12 måneder inden den i artikel 23, stk. 
1, fastsatte frist, for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1000 tons eller 
mere pr. år
b) 24 måneder inden den i artikel 23, stk. 
2, fastsatte frist, for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 100 tons eller 
mere pr. år
c) 36 måneder inden den i artikel 23, stk. 
3, fastsatte frist, for så vidt angår 
indfasningsstoffer, der fremstilles eller 
importeres i mængder på 1 ton eller mere 
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pr. år.
3. Hvis producenten eller importøren ikke 
har givet agenturet eller downstream-
brugerne meddelelse om sin hensigt om 
ikke at registrere stoffet, er han forpligtet 
til at indgive anmodning om registrering 
af stoffet.

(Ændring 121 – førstebehandling)

Begrundelse

Downstream-brugerne frygter, at et endog stort antal stoffer måske ikke vil blive registreret af 
finansielle årsager, hvilket vil få negative følger for deres økonomiske virksomhed. Det er ikke 
muligt for dem at forberede sig tilstrækkeligt på et sådant scenario, fordi de måske først vil få 
kendskab til manglende registrering, efter at registreringsfristen er udløbet. En bestemmelse, 
der forpligter producenter og importører til at indgive forhåndsmeddelelse om deres hensigt 
om ikke at registrere et stof, ville give downstream-brugerne mulighed for at forhandle med 
producenterne eller importørerne. Downstream-brugerne ville måske være villige til at betale 
en højere pris for ikke at skulle betale endnu højere omformuleringsudgifter for på denne 
måde at undgå, at stoffet trækkes tilbage. 

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 27, STK. 6

6. Senest én måned fra den i stk. 5 nævnte 
underretning skal agenturet give den 
potentielle registrant tilladelse til at henvise 
til de oplysninger, han har anmodet om, i 
sit registreringsdossier. Forudsat at den 
eller de tidligere registranter stiller den 
fuldstændige undersøgelsesrapport til 
rådighed for den potentielle registrant, har 
de krav på en godtgørelse fra den 
potentielle registrant i forhold til de 
omkostninger, som de har afholdt, og dette 
krav skal kunne gøres gældende ved de 
nationale domstole.

6. Senest én måned fra den i stk. 5 nævnte 
underretning skal agenturet give den
potentielle registrant tilladelse til at henvise 
til de oplysninger, han har anmodet om, i 
sit registreringsdossier. Forudsat at den 
eller de tidligere registranter stiller den 
fuldstændige undersøgelsesrapport til 
rådighed for den potentielle registrant, har 
de krav på en godtgørelse fra den 
potentielle registrant i forhold til de 
omkostninger, som de har afholdt, og dette 
krav skal kunne gøres gældende ved de 
nationale domstole.

Delingen af de faktiske omkostninger, 
som de oprindelige registranter har 
afholdt i forbindelse med den pågældende 
undersøgelse, beregnes i forhold til 
størrelsen af de enkelte parters 
produktion/import.
Hvis de oprindelige samlede 
omkostninger allerede er blevet delt 
mellem to eller flere registranter, betaler 
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enhver efterfølgende registrant en ligelig 
del af sit bidrag til omkostningerne.

(Ændring 134 (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Der indføres en mekanisme til rimelig fordeling af de oprindelige omkostninger til forsøg, 
uanset antallet af registranter og tidspunktet for de efterfølgende registreringer.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 28, NR. 1 A (nyt)

1a. Enhver, der besidder undersøgelser 
eller oplysninger om et stof, som hidrører 
fra forsøg med dyr, skal indsende disse 
oplysninger til agenturet senest 18 
måneder inden den i artikel 23, stk. 1, 
fastsatte frist.

(Ændring 140 – førstebehandling)

Begrundelse

Fremskyndelse af fristen for videregivelse af oplysninger, der hidrører fra dyreforsøg, gør 
det muligt at undgå gentagelser af disse forsøg og begrænser på samme tid omkostningerne 
for virksomhederne, især SMV.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 28, NR. 2 A (nyt)

2a. Hvis den i stk. 2 nævnte frist er 
udløbet, tillader agenturet, hvor en 
downstream-bruger af et stof, der ikke er 
blevet præregistreret, anmoder herom, sen 
anmeldelse til fortegnelsen fra enhver 
anden person end den oprindelige 
leverandør af det pågældende stof til 
downstream-brugeren i yderligere seks 
måneder efter offentliggørelsen af 
fortegnelsen. En sådan anmeldelse giver 
den potentielle registrant mulighed for at 
nyde godt af den overgangsordning, der er 
fastsat i afsnit II, kapitel 5.
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(Ændring 369/rev. (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Giver downstream-brugere mulighed for at anmode om en yderligere frist på seks måneder til 
præregistrering af stoffer. 

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 28, NR. 4 A (nyt)

4a. Producenter og importører sender 
agenturet de oplysninger, de er i 
besiddelse af, som hidrører fra forsøg med 
hvirveldyr, og andre oplysninger, som 
kunne forhindre dyreforsøg, også for 
stoffers vedkommende, som de er ophørt 
med at fremstille eller importere. 
Registranter, som efterfølgende gør brug 
af disse oplysninger, deltager 
proportionelt i forhold til den enkeltes 
produktionsmængde i omkostningerne til 
fremskaffelsen af disse oplysninger.
Enhver, der kommer i besiddelse af 
resultater af undersøgelser eller andre 
oplysninger om et stof, der hidrører fra 
forsøg med hvirveldyr efter udløbet af den 
i stk. 1a fastsatte frist, skal fremsende 
disse oplysninger til agenturet.

(Ændring 143 – førstebehandling)

Begrundelse

Præcisering af, at alle oplysninger, som kan anvendes til at undgå dyreforsøg, bør deles for at 
forhindre gentagelser af sådanne forsøg og for samtidig at begrænse omkostningerne for 
virksomhederne, navnlig SMV'er.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 30, STK. 1, AFSNIT 2

Senest to uger efter anmodningens 
fremsættelse skal undersøgelsens ejer 
fremlægge dokumentation for 
undersøgelsens omkostninger over for den 
eller de deltagere, der anmoder om den. 
Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe 

Senest to uger efter anmodningens 
fremsættelse skal undersøgelsens ejer 
fremlægge dokumentation for 
undersøgelsens omkostninger over for den 
eller de deltagere, der anmoder om den. 
Deltageren/deltagerne og ejerne skal træffe 
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enhver mulig foranstaltning for at sikre, at 
omkostningerne til deling af oplysningerne 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig 
og ikke-diskriminerende måde. Dette kan 
fremmes ved at følge en omkostnings-
fordelingsvejledning baseret på disse 
principper og vedtaget af agenturet i 
henhold til artikel 76, stk. 2, litra f). Hvis de 
ikke kan nå til enighed, deles omkost-
ningerne ligeligt. Ejeren giver tilladelse til 
at henvise til den fuldstændige 
undersøgelsesrapport med henblik på 
registrering senest to uger efter modtagelse 
afbetaling herfor. Registranterne skal kun 
dele omkostningerne til de oplysninger, 
som de er forpligtet til at indsende for at 
opfylde registreringskravene.

enhver mulig foranstaltning for at sikre, at 
omkostningerne til deling af oplysningerne 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig 
og ikke-diskriminerende måde og i forhold 
til hver er parternes produktionsvolumen. 
Dette kan fremmes ved at følge en 
omkostningsfordelingsvejledning baseret 
på disse principper og vedtaget af agenturet 
i henhold til artikel 76, stk. 2, litra f). Hvis 
de ikke kan nå til enighed, deles omkost-
ningerne på en retfærdig måde ligeligt. 
Ejeren giver tilladelse til at henvise til den 
fuldstændige undersøgelsesrapport med
henblik på registrering senest to uger efter 
modtagelse afbetaling herfor. 
Registranterne skal kun dele 
omkostningerne til de oplysninger, som de 
er forpligtet til at indsende for at opfylde 
registreringskravene.

(Ændring 150 (delvist) – førstebehandling)

Begrundelse

Fastsætter en mekanisme for en retfærdig deling af de oprindelige 
undersøgelsesomkostninger i overensstemmelse med ændringerne til artikel 27.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 31, STK. 1

1. Leverandøren af et stof eller et kemisk 
produkt skal forsyne modtageren af stoffet 
eller det kemiske produkt med et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag II:

1. Leverandøren af et stof eller et kemisk
produkt skal forsyne modtageren af stoffet 
eller det kemiske produkt med et 
sikkerhedsdatablad udarbejdet i 
overensstemmelse med bilag II:

a) hvis et stof eller kemisk produkt opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, eller

a) hvis et stof eller kemisk produkt opfylder 
kriterierne for klassificering som farligt i
henhold til direktiv 67/548/EØF eller 
1999/45/EF, eller

b) hvis et stof er persistent, 
bioakkumulerende og giftigt eller meget 
persistent og meget bioakkumulerende efter 
kriterierne i bilag XIII.

b) hvis et stof er persistent, 
bioakkumulerende og giftigt eller meget 
persistent og meget bioakkumulerende efter 
kriterierne i bilag XIII, eller
c) hvis et stof er blevet identificeret i 
henhold til artikel 56, litra f)
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(Ændring 157 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Oplysningerne om et stof skal videregives i forsyningskæden i henhold til kravene i Reach 
ved hjælp af sikkerhedsdatabladet. Det antal stoffer, der kræver et sikkerhedsdatablad, skal 
udvides til at omfatte alle meget problematiske stoffer, som er nævnt i artikel 56 om 
godkendelse.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 31, NR. 9 A (nyt)

9a. Kommissionen organiserer 
udarbejdelsen af tekniske retningslinjer 
med minimumskravene til 
sikkerhedsdatablade for at sikre, at der 
tilvejebringes præcise og passende 
oplysninger med henblik på optimal 
anvendelse fra alle aktørers side opad og 
nedad i forsyningskæden.

(Ændring 162 – førstebehandling)

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 32, STK. 4

4. Enhver producent eller importør af en 
artikel indeholdende et stof, der opfylder 
kriterierne i artikel 56 og er identificeret i 
henhold til artikel 58, stk. 1, i en 
koncentration på over 0,1 vægtprocent, 
skal forsyne modtageren af artiklen med 
oplysninger, der er tilstrækkelige til, at 
artiklen kan anvendes sikkert, herunder 
som et minimum stoffets navn. Denne 
forpligtelse går videre til alle modtagere 
af artiklen i leverandørkæden.

udgår

Begrundelse

Alle bestemmelser om forpligtelse til at videregive oplysninger om stoffer bør samles i en 
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enkelt artikel (se den nye artikel 33a).

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 33 A (ny)

Artikel 33a
Forpligtelse til at videregive oplysninger 

om stoffer i artikler
1. Enhver producent eller importør af et 
stof opført i bilag XIV eller et præparat 
eller en artikel indeholdende et sådant stof, 
fremlægger efter anmodning fra 
downstream-brugeren, i det omfang det er 
et rimeligt krav, de oplysninger, der er 
nødvendige for at vurdere stoffets 
indvirkning på menneskers sundhed eller 
miljøet i relation til de operationer og 
anvendelser, anmodningen vedrører.
2. De krav om oplysninger, der er anført i 
stk. 1, gælder tilsvarende opad i 
forsyningskæden.
3. Downstream-brugere, som indarbejder et 
stof eller et præparat, for hvilket der er 
udarbejdet et sikkerhedsdatablad, i en 
artikel, og downstream-brugere, der senere 
håndterer eller viderebehandler denne 
artikel, videregiver sikkerhedsdatabladet til 
enhver modtager af artiklen eller af et 
derivat deraf. Modtagere omfatter ikke 
forbrugere.
Forbrugere har ret til at anmode 
producenten eller importøren om 
oplysninger om stoffer, der forekommer i 
en artikel, som denne producerer eller 
importerer.
Producenter eller importører skal efter 
anmodning og inden for 15 arbejdsdage 
omkostningsfrit stille fuldstændige 
oplysninger om sikkerhed og anvendelse 
med hensyn til de stoffer, der forekommer i 
en artikel produceret eller importeret af 
denne, til rådighed for enhver forbruger.
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(Ændring 166 og 366 – førstebehandling)

Begrundelse

Producenter, detailhandlere og forbrugere bør være i stand til at finde ud af, hvorvidt 
specifikke stoffer findes i slutproduktet, og eventuelt kunne finde mere sikre alternativer.
Oplysninger om (godkendte) risikostoffer alene, i præparater og i artikler skal udbredes 
gennem hele forsyningskæden (opad og nedad), således at firmaerne kan tage passende skridt 
og træffe informerede afgørelsen om indholdet af deres produkter. Downstream-brugernes ret 
til at få oplysninger om sådanne stoffer er helt afgørende for at genskabe forbrugernes tillid 
og genetablere goodwill.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 39, STK. 1 A (nyt)

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

(Ændring 176 – førstebehandling)

Begrundelse

Alle relevante kommentarer og oplysninger, som kan nedbringe omfanget af dyreforsøg, bør 
tages i betragtning.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 39, STK. 1 B (nyt)

1b. Det Europæiske Center for Validering 
af Alternative Metoder (ECVAM)
konsulteres inden udarbejdelse af udkast 
til afgørelse som omhandlet i stk. 2 om et 
forslag til forsøg, der indebærer forsøg 
med hvirveldyr.
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(Ændring 177 – førstebehandling)

Begrundelse

I betragtning af de hurtige fremskridt i udviklingen af alternative forsøgsmetoder bør der 
stilles ekspertviden og erfaring til rådighed for de kompetente myndigheder, når de vurderer
forslag til forsøg, for at undgå dyreforsøg og nedbringe omkostningerne.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 59, STK. 1

1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe 
afgørelser om ansøgninger om 
godkendelser i henhold til dette afsnit.

1. Kommissionen er ansvarlig for at træffe 
afgørelser om ansøgninger om 
godkendelser i henhold til dette afsnit. 
Forsigtighedsprincippet finder anven-
delse, når sådanne afgørelser træffes.

(Ændring 231 – førstebehandling)

Begrundelse

Påpegelse af, at sådanne afgørelser bør træffes på grundlag af forsigtighedsprincippet..

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 64

Godkendelsesindehavernes forpligtelser Oplysningsforpligtelser for 
godkendelsespligtige stoffer

Indehavere af en godkendelse og 
downstream-brugere som nævnt i artikel 
55, stk. 2, der lader stofferne indgå i et 
kemisk produkt, skal anføre godkendel-
sesnummeret på etiketten, før de 
markedsfører stoffet eller det kemiske 
produkt, der indeholder stoffet, til en 
godkendt anvendelse, jf. dog direktiv 
67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. 
Dette skal gøres, så snart godkendelses-
nummeret er gjort offentligt tilgængeligt i 
overensstemmelse med artikel 63, stk. 9.

Alle stoffer, der skal anvendes separat, i 
præparater eller artikler, og som opfylder 
betingelserne i artikel 56, etiketteres og 
ledsages altid af et sikkerhedsdatablad. 
Etiketten skal angive:

a) stoffets navn
b) oplysning om, at stoffet er optaget i 
bilag XIV, og
c) enhver særlig anvendelse, som stoffet 
er godkendt til.
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(Ændring 246 – førstebehandling)

Begrundelse

Mere fuldstændig ordlyd.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 72

1. Hvis de i artikel 67 fastsatte betingelser 
er opfyldt, skal Kommissionen udarbejde et 
udkast til ændring af bilag XVII inden tre 
måneder efter modtagelsen af udtalelsen fra 
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse 
eller inden udløbet af den frist, der er 
fastsat i henhold til artikel 70, hvis dette 
udvalg ikke fremsætter en udtalelse, 
afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræder 
først.

1. Når der er tale om et stof, der allerede 
er reguleret i bilag XVI, og såfremt de i 
artikel 67 fastsatte betingelser er opfyldt, 
skal Kommissionen udarbejde et udkast til 
ændring af bilag XVII inden tre måneder 
efter modtagelsen af udtalelsen fra 
Udvalget for Socioøkonomisk Analyse 
eller inden udløbet af den frist, der er 
fastsat i henhold til artikel 70, hvis dette 
udvalg ikke fremsætter en udtalelse, 
afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræder 
først.

Hvis udkastet til ændring afviger fra det 
oprindelige forslag eller ikke tager hensyn 
til agenturets udtalelser, vedlægger 
Kommissionen som bilag en detaljeret 
redegørelse for grundene til forskellene.

Hvis udkastet til ændring afviger fra det 
oprindelige forslag eller ikke tager hensyn 
til agenturets udtalelser, vedlægger 
Kommissionen som bilag en detaljeret 
redegørelse for grundene til forskellene.

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3. 
Kommissionen sender
udkastet til ændring til medlemsstaterne 
mindst 45 dage inden afstemningen.

2. Den endelige afgørelse træffes efter 
proceduren i artikel 132, stk. 3. 
Kommissionen sender
udkastet til ændring til medlemsstaterne 
mindst 45 dage inden afstemningen.

2a. Når der er tale om et stof, der ikke 
tidligere har været reguleret i bilag XVII, 
fremsætter Kommissionen inden for den 
frist, der er fastsat i stk. 1, et forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
ændring af bilag XVII.

(Ændring 251 (delvist) – førstebehandling)

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 phtalater i visse 
former for legetøj. Formålet med dette ændringsforslag er at beholde denne procedure og 
ikke øge Kommissionens rolle yderligere.
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Ændringsforslag 27
ARTIKEL 75, STK. 1, LITRA D A (nyt)

da) en komité for alternative forsøgs-
metoder, 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 for 
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 ECVAM, 
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 lovgivningsmæssig 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

(Ændring 257 – førstebehandling)

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslagene til betragtning 92. 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 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 28
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ARTIKEL 76, STK. 2, LITRA G A (nyt)

ga) offentliggørelse på agenturets webside 
af en liste over stoffer, som er blevet 
identificeret som opfyldende kriterierne i 
artikel 56, ét år efter denne forordnings 
ikrafttræden. Denne liste opdateres med 
jævne mellemrum

(Ændring 263 (litra gd) – førstebehandling)

Begrundelse

Listen over stoffer, der opfylder godkendelseskriterierne, bør gøres offentligt tilgængelig.

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 76, STK. 3, LITRA C

c) på Kommissionens anmodning 
udarbejdelse af en udtalelse om alle andre 
aspekter vedrørende stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler.

c) på Kommissionens eller Europa-
Parlamentets anmodning udarbejdelse af 
en udtalelse om alle andre aspekter 
vedrørende stoffer som sådan, i kemiske 
produkter eller i artikler.

(Ændring 260 (litra f) – førstebehandling)

Begrundelse

Parliament should also have the right to request opinions from the Agency, as it is the case 
for instance with EFSA.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 76, STK. 4, LITRA D

d) identifikation af håndhævelsesstrategier 
og god praksis for håndhævelse

d) identifikation af håndhævelsesstrategier 
og god praksis for håndhævelse med særlig 
hensyntagen til de specifikke problemer 
for SMV'er

(Ændring 262 (litra d) – førstebehandling)

Begrundelse

Particular help should be given to SMEs for the enforcement of REACH.

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 78, STK. 1
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1. Bestyrelsen består af én repræsentant for 
hver medlemsstat og højst seks 
repræsentanter udnævnt af Kommissionen, 
inklusive tre enkeltpersoner uden 
stemmeret fra de berørte parter.

1. Bestyrelsen består af én repræsentant for 
hver medlemsstat og højst seks 
repræsentanter udnævnt af Kommissionen 
og to repræsentanter, der udpeges af 
Europa-Parlamentet. 

Hver medlemsstat udpeger et medlem af 
bestyrelsen. De således udpegede 
medlemmer udnævnes af Rådet.

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

(Ændring 267 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

Ændringsforslaget gentager Parlamentets traditionelle standpunkt, 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.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 78, STK. 3

3. Mandatperioden er fire år. Den kan 
fornyes én gang. For det første mandat 
udpeger Kommissionen dog halvdelen af 
sine medlemmer, og Rådet udpeger 12 af 
sine medlemmer, for hvem mandatperioden 
skal være seks år.

3. Mandatperioden er fire år. Den kan 
fornyes én gang. For det første mandat 
udpeger Kommissionen og Europa-
Parlamentet dog hver især halvdelen af 
deres medlemmer, og Rådet udpeger 12 af 
sine medlemmer, for hvem mandatperioden 
skal være seks år.

(Ændring 360 (ændret) – førstebehandling)

Begrundelse

En følge af ændringen til artikel 78, stk. 1.

Ændringsforslag 33
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ARTIKEL 78, NR. 3 A (nyt)

3a. Den af Kommissionen opstillede liste 
over repræsentanter for de berørte parter 
fremsendes til Europa-Parlamentet 
sammen med de relevante baggrunds-
dokumenter. Europa-Parlamentet kan 
senest tre måneder efter at have modtaget 
denne meddelelse forelægge sit synspunkt 
til behandling i Rådet, som derefter 
udpeger bestyrelsen.

(Ændring 1037 – førstebehandling)

Begrundelse

Der bør sørges for, at Europa-Parlamentet inddrages i udpegelsen af bestyrelsen.

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 79, STK. 2 A (nyt)

2a. Den valgte formand præsenterer sig 
for Europa-Parlamentet.

(Ændring 269 – førstebehandling)

Begrundelse

Med henblik på at styrke demokrati og ansvarlighed bør Europa-Parlamentet have mulighed 
for at lære formanden og hans program at kende.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 82, STK. 1

1. Agenturet ledes af den administrerende 
direktør, der udfører sine opgaver i 
Fællesskabets interesse, uafhængigt af 
særinteresser.

1. Agenturet ledes af den administrerende 
direktør.

(Ændring 272 – førstebehandling)

Begrundelse

Alle bestemmelser om agenturets og dets organers uafhængighed samles af klarhedsmæssige 
hensyn i en enkelt artikel (jf. ændringsforslaget til artikel 87).

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 82, STK. 2, LITRA J A (nyt)
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ja) etablering og opretholdelse af 
forbindelser med Europa-Parlamentet og 
for en løbende dialog med dets relevante 
udvalg.

(Ændring 273 – førstebehandling)

Begrundelse

Genfremsætter Europa-Parlamentets traditionelle holdning til forbindelserne med agenturer.

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 82, STK. 3 A (nyt)

3a. Den administrerende direktør 
fremsender efter vedtagelsen i bestyrelsen 
den almindelige beretning og 
programmerne til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne 
og sørger for, at de offentliggøres.

(Ændring 276 – førstebehandling)

Begrundelse

Genfremsætter Europa-Parlamentets traditionelle holdning til forbindelserne med agenturer.

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 83, STK. 1

1. Kommissionen foreslår kandidater til 
stillingen som administrerende direktør 
på grundlag af en liste efter opslag af 
stillingen i Den Europæiske Unions 
Tidende og andre hensigtsmæssige steder 
i pressen eller på internettet.

udgår

(Ændring 277 – førstebehandling)

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslag til artikel 83, stk. 2.

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 83, STK. 2, AFSNIT 1
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2. Agenturets administrerende direktør 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af 
kvalifikationer og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
kompetencer samt relevant erfaring inden 
for kemikaliesikkerhed eller kemikalie-
regulering. Bestyrelsen træffer afgørelse 
med to tredjedeles flertal blandt alle de 
stemmeberettigede medlemmer.

2. Agenturets administrerende direktør 
udpeges af bestyrelsen på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen 
foreslår på grundlag af afholdelse af en 
offentlig udvælgelsesprøve, efter at der i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
andre steder i pressen eller på internettet 
har været offentliggjort en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Inden udnæv-
nelsen indbydes den af bestyrelsen indstil-
lede kandidat straks til at afgive en rede-
gørelse over for Europa-Parlamentet og 
besvare spørgsmål fra dets medlemmer.
Den administrerende direktør udnævnes 
på grundlag af merit og dokumenterede 
administrative og ledelsesmæssige 
egenskaber samt relevant erfaring inden for 
kemikaliesikkerhed og 
kemikalielovgivning. Bestyrelsen træffer 
afgørelse med to tredjedeles flertal blandt 
alle de stemmeberettigede medlemmer.

(Ændring 278 – førstebehandling)

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning, som Rådet tidligere har fulgt med 
hensyn til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Lægemiddelagenturet, hvad angår 
proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 84, STK. 1-7

1. Hver medlemsstat kan indstille 
kandidater til medlemskab af Udvalget for
Risikovurdering. Den administrerende 
direktør udarbejder en liste over ind-
stillede personer, der offentliggøres på 
agenturets hjemmeside. Bestyrelsen 
udpeger udvalgets medlemmer fra denne 
liste, herunder mindst ét, men højst to 
medlemmer blandt de indstillede personer 
fra hver medlemsstat, der har indstillet 
kandidater. Medlemmerne udpeges ud fra 
deres rolle og erfaring i forbindelse med 
udførelsen af opgaverne i artikel 76, stk. 3.

1. Hver medlemsstat udpeger et medlem af 
Udvalget for Risikovurdering. Medlem-
merne udpeges ud fra deres rolle og 
erfaring i forbindelse med udførelsen af 
opgaverne i artikel 76, stk. 3.

2. Hver medlemsstat kan indstille 2. Hver medlemsstat udpeger et medlem af 
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kandidater til medlemskab af Udvalget for 
Socioøkonomisk Analyse. Den 
administrerende direktør udarbejder en 
liste over indstillede personer, der 
offentliggøres på agenturets hjemmeside. 
Bestyrelsen udpeger udvalgets 
medlemmer fra denne liste, herunder 
mindst ét, men højst to medlemmer blandt 
de indstillede personer fra hver 
medlemsstat, der har indstillet kandidater.
Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle 
og erfaring i forbindelse med udførelsen af 
opgaverne i artikel 76, stk. 3.

Udvalget for Socioøkonomisk Analyse. 
Medlemmerne udpeges ud fra deres rolle 
og erfaring i forbindelse med udførelsen af 
opgaverne i artikel 76, stk. 3.

3. Medlemsstaterne udpeger hver ét 
medlem til Medlemsstatsudvalget.

3. Medlemsstaterne udpeger hver ét 
medlem til Medlemsstatsudvalget.

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

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

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

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være 
medlemmer af udvalgene.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være 
medlemmer af udvalgene.

Udvalgenes medlemmer kan lade sig 
ledsage af videnskabelige, tekniske eller 
lovgivningsmæssige rådgivere.

Udvalgenes medlemmer 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 arbejdsgrupper 
oprettet af agenturet eller dets udvalg som 
observatører. Interessenter 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 arbejdsgrupper 
oprettet af agenturet eller dets udvalg som 
observatører. Interessenter kan også 
deltage i møder som observatører.

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

5. Medlemmerne i udvalgene, skal sikre, at 
der foregår en passende koordinering 
mellem agenturets opgaver og arbejdet i 
den kompetente myndighed i deres 
medlemsstat.

6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der 
er til rådighed for medlemsstaterne. Med 
henblik herpå skal medlemsstaterne stille

6. Udvalgsmedlemmerne støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der 
er til rådighed for medlemsstaterne. Med 
henblik herpå skal medlemsstaterne stille
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tilstrækkelige videnskabelige og tekniske 
ressourcer til rådighed for de udvalgs-
medlemmer, som de har udpeget. Alle de 
kompetente myndigheder i
medlemsstaterne skal fremme udvalgenes 
og deres arbejdsgruppers aktiviteter.

tilstrækkelige videnskabelige og tekniske 
ressourcer til rådighed for de udvalgs-
medlemmer, som de har udpeget. Alle de 
kompetente myndigheder i
medlemsstaterne skal fremme udvalgenes 
og deres arbejdsgruppers aktiviteter.

7. Medlemsstaterne må ikke give 
medlemmer af Udvalget for Risiko-
vurdering eller Udvalget for Socio-
økonomisk Analyse eller deres 
videnskabelige og tekniske rådgivere og 
eksperter instrukser, der er uforenelige 
med disse personers individuelle opgaver 
eller med agenturets opgaver, ansvar og 
uafhængighed.

(Ændring 279 – førstebehandling)

Begrundelse

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 87).

Præciserer proceduren for udnævnelse af formanden for medlemsstatsudvalget.

Ændringsforslag 41
ARTIKEL 85, STK. 1-3

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, der 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, der kan fornyes.

Forummets medlemmer kan lade sig 
ledsage af videnskabelige og tekniske 

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

Agenturets administrerende direktør eller 
dennes repræsentant samt repræsentanter 
for Kommissionen har ret til at overvære 
alle møder i forummet og dets 
arbejdsgrupper. Interessenter 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. Interessenter kan også 
deltage i møder som observatører.

Forummets medlemmer kan ikke være 
medlemmer af bestyrelsen.

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

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

3. Medlemmerne af forummet støttes af de 
videnskabelige og tekniske ressourcer, der 
er til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. Alle de 
kompetente myndigheder i medlems-
staterne skal fremme forummets og dets 
arbejdsgruppers aktiviteter. Medlems-
staterne må ikke give forummets 
medlemmer eller deres videnskabelige og 
tekniske rådgivere og eksperter instrukser, 
der er uforenelige med disse personers 
individuelle opgaver eller med forummets 
opgaver og ansvar.

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

(Ændring 280 – førstebehandling)

Begrundelse

Interessenters deltagelse i udvalgenes møder bør ikke forudsætte en invitation. 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 
87).

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 86, STK. 1

1. Når et udvalg i henhold til artikel 76 skal 
træffe en afgørelse, afgive en udtalelse 
eller tage stilling til, om et 
medlemsstatsdossier er i overensstemmelse 
med kravene i bilag XV, udpeger det et af 

1. Når et udvalg i henhold til artikel 76 skal 
afgive en udtalelse eller tage stilling til, om 
et medlemsstatsdossier er i 
overensstemmelse med kravene i bilag XV, 
udpeger det et af medlemmerne som 
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medlemmerne som rapportør. Det 
pågældende udvalg kan udpege et andet 
medlem til medrapportør. I begge tilfælde 
forpligter rapportører og medrapportører 
sig til at handle i Fællesskabets interesse, 
og de skal afgive en skriftlig erklæring om, 
at de forpligter sig til at udføre deres 
opgaver, samt en skriftlig 
interesseerklæring. Et medlem af et udvalg 
må ikke udpeges til rapportør for en 
bestemt sag, hvis vedkommende angiver 
interesser, der kan have indflydelse på en 
uafhængig behandling af den pågældende 
sag. Det pågældende udvalg kan på ethvert 
tidspunkt udskifte rapportøren eller 
medrapportøren med et andet af udvalgets 
medlemmer, hvis f.eks. vedkommende ikke 
er i stand til at udføre sine opgaver inden 
for de fastsatte tidsfrister, eller hvis man 
konstaterer en interesse, der potentielt kan 
have en skadelig indvirkning.

rapportør. Det pågældende udvalg kan 
udpege et andet medlem til medrapportør.
Et medlem af et udvalg må ikke udpeges til 
rapportør for en bestemt sag, hvis 
vedkommende angiver interesser, der kan 
have indflydelse på en uafhængig 
behandling af den pågældende sag. Det 
pågældende udvalg kan på ethvert tidspunkt 
udskifte rapportøren eller medrapportøren 
med et andet af udvalgets medlemmer, hvis 
f.eks. vedkommende ikke er i stand til at 
udføre sine opgaver inden for de fastsatte 
tidsfrister, eller hvis man konstaterer en 
interesse, der potentielt kan have en 
skadelig indvirkning.

(Ændring 281 – førstebehandling)

Begrundelse

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 87).

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 87

Kvalifikationer og interesseforhold Uafhængighed
1. Medlemskab af udvalgene og forummet 
skal offentliggøres. Enkeltmedlemmer kan
anmode om, at deres navne ikke 
offentliggøres, hvis de mener, at en sådan 
offentliggørelse kan indebære en risiko 
for dem. Den administrerende direktør 
afgør, om en sådan anmodning skal 
efterkommes. Ved offentliggørelsen af de 
enkelte udnævnelser angives
hvert enkelt medlems faglige 
kvalifikationer.

1. Medlemskab af udvalgene og forummet 
skal offentliggøres. Ved offentliggørelsen 
af de enkelte udnævnelser angives hvert 
enkelt medlems faglige kvalifikationer.

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør og medlemmerne 
af udvalgene og forummet skal afgive en 
erklæring om, at de forpligter sig til at 

2. Bestyrelsens medlemmer, den 
administrerende direktør, medlemmerne af
udvalgene, medlemmerne af forummet, 
medlemmerne af appeludvalget, 
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udføre deres opgaver, samt en erklæring
om interesseforhold, der kan være til 
skade for deres uafhængighed. Disse 
erklæringer, der skal være skriftlige, 
afgives hvert år.

eksperterne og de videnskabelige og 
tekniske rådgivere må ikke have 
økonomiske eller andre interesser i den 
kemiske sektor, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De påtager sig at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse 
og skal hvert år afgive en erklæring om 
deres økonomiske interesser. Eventuelle 
indirekte interesser, som har tilknytning 
til den kemiske industri, oplyses i et 
register, der føres af agenturet, og som 
offentligheden efter anmodning gives 
adgang til i agenturets lokaler.
Medlemsstaterne afholder sig fra at give 
medlemmerne af udvalget for vurdering 
af risici og alternativer, af udvalget for 
samfundsøkonomisk analyse, af 
forummet eller af appeludvalget eller 
deres videnskabelige og tekniske 
rådgivere og eksperter nogen form for 
instruktion, som er uforenelig med disse 
personers individuelle arbejdsopgaver 
eller med agenturets opgaver, ansvar og 
uafhængighed.
I agenturets adfærdskodeks fastsættes 
bestemmelser om anvendelse af denne 
artikel.

3. På hvert møde skal medlemmerne af 
bestyrelsen, den administrerende direktør,
medlemmer af udvalgene og forummet 
samt eventuelle eksperter, der deltager i 
mødet, oplyse om ethvert interesseforhold, 
der kan anses for at være skadeligt for 
deres uafhængighed med hensyn til et 
punkt på dagsordenen. Enhver, der oplyser 
om et sådant interesseforhold, deltager ikke
i afstemningen om det pågældende 
dagsordenspunkt.

3. På hvert møde skal medlemmerne af 
bestyrelsen, den administrerende direktør,
medlemmer af udvalgene, medlemmer af
forummet samt eventuelle eksperter og 
tekniske og videnskabelige rådgivere, der 
deltager i mødet, oplyse om ethvert 
interesseforhold, der kan anses for at være 
skadeligt for deres uafhængighed med 
hensyn til et punkt på dagsordenen. Enhver, 
der oplyser om et sådant interesseforhold, 
deltager hverken i drøftelsen om det 
pågældende dagsordenspunkt eller i 
afstemningen herom. Disse erklæringer 
gøres tilgængelige for offentligheden.

(Ændring 285 – førstebehandling)

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning (som Rådet fulgte i forbindelse med 
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Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Lægemiddelagenturet) med hensyn til 
udvalgs- og bestyrelsesmedlemmers uafhængighed og deres erklæring om økonomiske eller 
andre interesser i sektoren.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 88, STK. 3, AFSNIT 1

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen på 
grundlag af deres relevante erfaring og 
ekspertise inden for kemikaliesikkerhed, 
naturvidenskab eller reguleringsmæssige 
og juridiske områder ud fra en liste af 
kvalificerede kandidater vedtaget af 
Kommissionen.

3. Formanden, de andre medlemmer og 
suppleanterne udnævnes af bestyrelsen ud 
fra en liste over kvalificerede kandidater, 
som Kommissionen har foreslået efter 
offentligt opslag af posterne, efter at der i 
Den Europæiske Unions Tidende og 
andre steder i pressen eller på internettet 
har været offentliggjort en indkaldelse af 
interessetilkendegivelser. Medlemmerne 
af appeludvalget vælges på grundlag af 
deres relevante erfaring og ekspertise inden 
for kemikaliesikkerhed, naturvidenskab 
eller reguleringsmæssige og juridiske 
områder.

(Ændring 286 – førstebehandling)

Begrundelse

I betragtning af arten af appeludvalgets arbejde er det hensigtsmæssigt at indføre en 
gennemskuelig måde at indgive kandidaturer på.

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 89, STK. 2 og 3

2. Medlemmerne af Klageudvalget skal 
være uafhængige. Når de træffer 
afgørelser, må de ikke være bundet af 
instrukser.
3. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke 
udføre andre opgaver i agenturet.
Medlemsfunktionen kan være en 
deltidsfunktion.

2. Medlemmerne af Klageudvalget må ikke 
udføre andre opgaver i agenturet.

(Ændring 287 – førstebehandling)

Begrundelse

Alle bestemmelser vedrørende den uafhængige status, der tilkommer de enkelte dele af 
agenturets organer, samles i en enkelt artikel for at skabe større klarhed. Selv om antallet af 
appeller kan give medlemmerne af appeludvalget mulighed for at udføre andre aktiviteter, 
udfører de deres hverv på fuld tid.
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Ændringsforslag 46
ARTIKEL 90, STK. 1

1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold 
til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, 
artikel 30, stk. 2 og 3, og artikel 50 kan 
påklages.

1. Afgørelser truffet af agenturet i henhold 
til artikel 9, artikel 20, artikel 27, stk. 6, 
artikel 30, stk. 2 og 3, artikel 50 og artikel 
59 kan påklages.

(Ændring 288 – førstebehandling)

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld bør afgørelser om godkendelse også omfattes af 
klageproceduren.

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 108

For at sikre åbenhed vedtager bestyrelsen 
efter forslag fra den administrerende 
direktør og efter aftale med Kommissionen 
regler om offentlig adgang til ikke-
fortrolige retlige, videnskabelige eller 
tekniske oplysninger om sikkerheden af 
stoffer som sådan, i kemiske produkter 
eller i artikler.

For at sikre den størst mulige åbenhed 
vedtager bestyrelsen efter forslag fra den 
administrerende direktør og efter aftale 
med Kommissionen regler og opretter et 
register om offentlig adgang til retlige, 
videnskabelige eller tekniske oplysninger 
om sikkerheden af stoffer som sådan, i 
kemiske produkter eller i artikler, i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1049/2001.

Agenturets og dets udvalgs og 
arbejdsgruppers forretningsordener er 
offentligt tilgængelige i agenturets lokaler 
og på internettet.
De indgivne ansøgninger om godkendelse, 
status i sagerne, alle afgørelser i forløbet, 
godkendelser og enhver anden pålagt 
betingelse eller begrænsning 
offentliggøres på internettet på en 
forståelig måde.
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(Ændring 294 – førstebehandling)

Begrundelse

Genindfører Europa-Parlamentets traditionelle holdning, som Rådet tidligere har fulgt i 
forbindelse med forordningen om Lægemiddelagenturet, med hensyn til gennemskuelighed og 
adgang til oplysninger.

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 127, STK. 1 A (nyt)

1a. Stk. 1 berører ikke medlemsstaternes 
ret til i overensstemmelse med Fælles-
skabets retsakter om beskyttelse af 
arbejdstagerne at opretholde eller indføre 
strengere beskyttelsesforanstaltninger, 
hvis der ikke i forbindelse med en 
anvendelse af et stof er gennemført en 
sikkerhedsvurdering i overensstemmelse 
med denne forordning.

(Ændring 309 – førstebehandling)

Begrundelse

Bestemmelser truffet i henhold til EF-traktatens artikel 137 hindrer ikke medlemsstaterne i at 
opretholde eller indføre strengere beskyttelsesforanstaltninger. Dette omfatter også 
bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne. Hvis der er gennemført en 
sikkerhedsvurdering for et stof, må man gå ud fra, at der er sikkerhed for, at arbejdstagernes 
sundhed beskyttes i tilstrækkelig grad. Det foreslås derfor, at medlemsstaternes ret til at 
træffe yderligere foranstaltninger ikke begrænses i de øvrige tilfælde.

Ændringsforslag 49
BILAG XVII, NR. 47, LITRA A, B, C, D og E (nye)

Ændringsforslag

Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller 
præparatet

Begrænsninger

47a. Toluen
CAS-nr.: 108-88-3

Må ikke markedsføres eller anvendes som 
et stof eller som en bestanddel af 
præparater i en koncentration på 0,1 
vægtprocent eller derover i klæbestoffer 
og sprøjtemaling bestemt til salg til 
offentligheden.

47b. Trichlorbenzen
CAS-nr.: 120-82-1

Må ikke markedsføres eller anvendes som 
et stof eller som en bestanddel af 
præparater i en koncentration på 0,1 
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vægtprocent eller derover til nogen 
anvendelse, bortset fra:
—anvendelse som mellemprodukt ved 
syntese, eller
— som opløsningsmiddel til processer i 
lukkede kemiske systemer ved 
kloreringsreaktioner, eller
— ved fremstilling af 1,3,5 — trinitro —
2,4,6 — triaminobenzen (TATB)

47c. Polycykliske aromatiske kulbrinter 
(PAH)
1. Benzo[a]pyren (BaP)
CAS-nr.: 50-32-8
2. Benzo[e]pyren (BeP)
CAS-nr.: 192-97-2
3. Benzo[a]anthracen (BaA)
CAS-nr.: 56-55-3
4. Chrysen (CHR)
CAS-nr.: 218-01-9
5. Benzo[b]fluoranthen (BbFA)
CAS-nr.: 205-99-2
6. Benzo[j]fluoranthen (BjFA)
CAS-nr.: 205-82-3
7. Benzo[k]fluoranthen (BkFA)
CAS-nr.: 207-08-9
8. Dibenzo[a,h]anthracen (DBAhA)
CAS-nr.: 53-70-3

1. Blødgøringsolier til gummi må hverken 
markedsføres eller anvendes til 
fremstilling af dæk eller dækdele, hvis de 
indeholder: 
— mere end 1 mg/kg BaP eller
— mere end 10 mg/kg af alle opregnede 
PAH’er tilsammen.
Disse grænser anses for at være 
overholdt, hvis ekstraktet af polycykliske 
aromatiske stoffer (PCA) er på under 3 
masseprocent som målt efter Institute of 
Petroleum-standard IP346: 1998 
(Determination of PCA in unused 
lubrication base oils and asphaltene free 
petroleum fractions — Dimethyl 
sulphoxide extraction refractive index 
method), forudsat at overholdelsen af 
grænseværdierne for BaP og de 
opregnede PAH’er samt korrelationen 
mellem de målte værdier og PCA-
ekstraktet kontrolleres af fabrikanten eller 
importøren hver 6. måned eller efter hver 
større operationsændring, alt efter hvad 
der kommer først.
2. Endvidere må dæk og slidbaner til 
regummiering, der er fremstillet efter den 
1. januar 2010, ikke markedsføres, hvis de 
indeholder blødgøringsolier, der ligger 
over grænseværdierne i punkt 1.
Disse grænser anses for at være 
overholdt, hvis de regummierede 
gummiforbindelser ikke overstiger 
grænsen på 0,35 % Bay protoner som 
målt og beregnet efter ISO 21461 (Rubber 
vulcanized — Determination of 
aromaticity of oil in vulcanized rubber 
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compounds).
3. Regummierede dæk er ikke omfattet af 
punkt 2, hvis deres slidbane ikke 
indeholder blødgøringsolier ud over de 
grænser, der er angivet i punkt 1.

47d. Følgende phthalater (eller andre 
CAS eller Einecs-numre, der omfatter 
følgende stoffer):
bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
CAS-nr.: 117-81-7 Einecs-nr.: 204-211-0 
Dibutylphthalat (DBP)
CAS-nr.: 84-74-2 Einecs-nr.: 201-557-4
Benzylbutylphthalat (BBP)
CAS-nr.: 85-68-7 Einecs-nr.: 201-622-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i 
koncentrationer på over 0,1 % udtrykt i 
masse af det blødgjorte materiale i legetøj 
og småbørnsartikler.
Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i 
koncentrationer over ovennævnte grænse, 
må ikke markedsføres.

47e. The following phthalates (or other 
CAS- and EINECS numbers covering the 
substance):
Di-”isononyl”phthalat (DINP)
CAS-nr.: 28553-12-0 og 68515-48-0 
Einecs-nr.: 249-079-5 og 271-090-9
Di-”isodecyl”phthalat (DIDP)
CAS-nr.: 26761-40-0 og 68515-49-1 
Einecs-nr.: 247-977-1 og 271-091-4
Dioctylphthalat (DNOP)
CAS-nr.: 117-84-0 Einecs-nr.: 204-214-7

Må ikke anvendes som stoffer eller som 
bestanddele i præparater i 
koncentrationer på over 0,1 % udtrykt i 
masse af det blødgjorte materiale i legetøj 
og småbørnsartikler, som børn vil kunne 
putte i munden.
Legetøj og småbørnsartikler, der 
indeholder disse phthalater i 
koncentrationer over ovennævnte grænse, 
må ikke markedsføres.

I litra d og e betyder “småbørnsartikel” 
ethvert produkt, der har til formål at gøre 
det lettere for børn at sove eller slappe af, 
som anvendes til børns hygiejne, eller som 
børn kan spise med eller sutte på.
Kommissionen tager senest den 16. 
januar 2010 de foranstaltninger, der er 
fastsat i litra d og e op til fornyet 
vurdering i lyset af nye videnskabelige 
oplysninger om disse stoffer og deres 
substitutionsprodukter, og såfremt der er 
grundlag herfor, ændres disse 
foranstaltninger tilsvarende.
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Begrundelse

Listen I bilag XVII bør ajourføres i forhold til de seneste restriktive foranstaltninger, der er 
vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet.

BEGRUNDELSE

Rådets fælles holdning afspejler - og styrker for nogle aspekters vedkommende - den gode 
balance, der opnåedes med Parlamentets afstemning under førstebehandlingen, en balance 
mellem på den ene side den kemiske industri i Europa og på den anden side beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet.

Ordføreren glæder sig over den fælles holdning og mener, at betingelserne er til stede for at nå 
til enighed under andenbehandlingen, såfremt Rådet og Kommissionen udviser en konstruktiv 
forhandlingsvilje.

I denne forbindelse finder ordføreren det nødvendigt, at der fokuseres på visse prioriteringer i 
tilknytning til forordningens overordnede målsætning, som Rådet ikke har lagt tilstrækkelig 
vægt på. Ordføreren forbeholder sig desuden den mulighed eventuelt at tage fat på nogle 
andre spørgsmål af mindre betydning på baggrund af de drøftelser, der vil finde sted i 
udvalget.

Ordføreren agter derfor at genfremsætte en række ændringsforslag, som Parlamentet vedtog 
med stort flertal, men som Rådet ikke har fundet det hensigtsmæssigt at indføje i sin fælles 
holdning.

Det drejer sig især om at styrke princippet om producentens og importørens "pligt til at udvise 
omhu" for at sikre en passende kontrol af de stoffer, der markedsføres, samt en korrekt 
udveksling af information og meddelelser om risici i forbindelse med anvendelsen heraf.

En anden gruppe ændringsforslag, som ordføreren ønsker at lægge vægt på, vedrører 
spørgsmålet om afprøvning af stofferne på dyr. Ordføreren ønsker bl.a. at styrke Det 
Europæiske Center for Validering af Alternative Metoders (ECVAM) rolle og at bidrage til, at 
metoder, der implicerer dyreforsøg, erstattes med en anden metode, så snart ECVAM 
garanterer, at den er videnskabeligt gyldig. Desuden vil der blive genfremsat ændringsforslag, 
der omhandler et krav om, at undersøgelser af eller oplysninger om stoffer, til hvis udvikling 
der indgår dyreforsøg, skal indberettes til agenturet, og om, at også oplysninger om 
alternativer, hvor dyreforsøg ikke er nødvendige, skal indberettes, samt ændringsforslag, der 
drejer sig om nedsættelse af et udvalg for alternative forsøgsmetoder.

Ordføreren agter desuden at genfremsætte en række ændringsforslag, der har til formål at 
styrke udvekslingen af oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere risici og 
virkninger på sundheden og miljøet, der er forbundet med stofferne. Bl.a. vil forslaget om at
skabe et europæiske kvalitetsmærke med henblik på at identificere og fremme artikler, som på 
alle trin i produktionsprocessen er produceret i overensstemmelse med kravene i Reach-
forordningen, blive genfremsat.
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Ordføreren finder det desuden nødvendigt at forbedre Rådets fælles holdning ved at 
genfremsætte ændringsforslag, der tilstræber at forenkle forvaltningen af ordningen, navnlig 
for at tage hensyn til de vanskeligheder med overholdelse af bestemmelserne, som de små og 
mellemstore virksomheder risikerer at løbe ind i. Der vil derfor blive genfremsat 
ændringsforslag, der omhandler indførelse af støttemekanismer for små og mellemstore 
virksomheder samt vedtagelse i medlemsstaterne af særlige støtteforanstaltninger for dem.

Videre lægger ordføreren vægt på at styrke Parlamentets indflydelse og sikre det en mere 
afgørende rolle i forbindelse med oprettelsen af agenturet og overvågning af dets resultater.

Der vil blive genfremsat en række ændringsforslag, som angår nogle specifikke spørgsmål, 
idet ordføreren mener, at den holdning, som Parlamentet gav udtryk for under 
førstebehandlingen, vil forbedre den fælles holdning mærkbart.

Udkastet til indstilling indeholder ikke de ændringsforslag om godkendelse af stoffer, der blev 
vedtaget ved førstebehandlingen. Ordføreren mener, at den holdning, Parlamentet vedtog, i 
forhold til den fælles holdning er mere konsekvent og i overensstemmelse med forordningens 
overordnede målsætning - at få erstattet særligt problematiske stoffer med mere sikre 
alternative stoffer eller teknologier - og bør fremføres igen. På den anden side er afstanden 
mellem Parlamentets holdning og Rådets ikke uoverstigelig. Et kompromis om dette 
betydelige kapitel ser derfor ud til at være muligt og er påkrævet. Ordføreren vil derfor 
sammen med de andre politiske grupper undersøge, hvordan der kan opnås bred enighed om 
et forslag, der kan forelægges Rådet og Kommissionen.

Ordføreren agter ikke desto mindre at genfremsætte hele Parlamentets holdning, som vedtaget 
ved førstebehandlingen, for de punkters vedkommende, hvor der ikke viste sig nogen 
forhandlingsmargen, der kunne føre til indgåelse af en aftale.


