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Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande 
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(EG) {om långlivade organiska föroreningar}

Förslag till förordning (KOM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 740
ARTIKEL 37, PUNKT -1 (ny)

-1. Denna avdelning skall endast tillämpas 
på ämnen som omfattas av registrering 
enligt avdelning II. 

Or. it

Motivering

Utvärderingsförfarandet grundar sig på uppgifter som erhållits vid registreringen. Detta 
framgår t.ex. av artikel 44, i vilken det stadgas om ett förfarande för hur ytterligare 
information skall begäras. Artikeln hänför sig alltså enbart till registranterna och anger att 
avdelningen om utvärdering endast bör tillämpas på ämnen som skall registreras. Det är inte 
motiverat att utvärdera ämnen som undantas från registrering. Detta ändringsförslag hör 
ihop med de övriga ändringsförslagen till artiklarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 741
ARTIKEL 37

Polymerer är undantagna från utvärderingen 
enligt denna avdelning.

Polymerer och infasningsämnen som 
befinner sig i förhandsregistreringsetappen 
enligt artiklarna 26a och 26b är undantagna 
från utvärderingen enligt denna avdelning.

Or. de

Motivering

Utvärderingen av infasningsämnen regleras självständigt genom förregistreringsförfarandet. 
Så snart som ämnena registrerats blir de emellertid föremål för utvärdering.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 742
ARTIKEL 37

Polymerer är undantagna från utvärderingen 
enligt denna avdelning.

Polymerer och ämnen som inte omfattas av 
registrering är undantagna från 
utvärderingen enligt denna avdelning.

Or. en

Motivering

Gör texten tydligare.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 743
ARTIKEL 37

Polymerer är undantagna från utvärderingen 
enligt denna avdelning.

Polymerer är undantagna från utvärderingen.

Or. it
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Motivering

Polymerer bör uteslutas helt och hållet från Reach-förordningens tillämpningsområde. För 
polymerer krävs en särskild rättsakt.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Françoise Grossetête, Werner Langen, Richard Seeber, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis 

och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 744
HORISONTALT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Behörig myndighet Kemikaliemyndighet

(Detta ändringsförslag gäller hela 
avdelning VI, Utvärdering av ämnen. Om 
ändringsförslaget antas skall ändringen 
göras i hela texten.)

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 745
ARTIKEL 38, RUBRIK

Behörig myndighet Kemikaliemyndighetens ansvar för 
utvärdering av registreringsunderlaget

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna.
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Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till avdelning VI från samma ledamöter, 
och hela paketet med ändringsförslag är avsett att ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i 
förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 746
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-43 skall den behöriga 
myndigheten vara den myndighet som 
utsetts i den medlemsstat där tillverkningen 
äger rum eller där importören är etablerad.

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-47 skall den behöriga 
myndigheten vara kemikaliemyndigheten.

Or. de

Motivering

För att förenkla förfarandet och undvika obalans i de enskilda medlemsstaterna på grund av 
divergerande decentraliserade förvaltningsförfaranden bör kemikaliemyndigheten i princip 
själv utvärdera registreringsunderlaget. Kemikaliemyndigheten skulle i förekommande fall 
kunna utnyttja de nationella myndigheternas stöd för avlastning.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, 
Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 

Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Werner Langen och Richard Seeber

Ändringsförslag 747
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-43 skall den behöriga 
myndigheten vara den myndighet som 
utsetts i den medlemsstat där tillverkningen 
äger rum eller där importören är etablerad.

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-46 skall den behöriga 
myndigheten vara kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen med 
tanke på konsekvens, rättssäkerhet och effektivitet. (Ria Oomen-Ruijten med flera)
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Enhetligheten, rättssäkerheten och effektiviteten kräver att kemikaliemyndigheten ensam 
ansvarar för allt som hör ihop med utvärderingen och ensam får fatta beslut om alla aspekter 
kring den. (Werner Langen)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 748
ARTIKEL 38, PUNKT 1

1. För de syften som avses i 
artiklarna 39-43 skall den behöriga 
myndigheten vara den myndighet som 
utsetts i den medlemsstat där tillverkningen 
äger rum eller där importören är etablerad.

1. Kemikaliemyndigheten skall ansvara för 
att utvärdera testningsförslagen och 
registreringsunderlagen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna.

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till avdelning VI från samma ledamöter, 
och hela paketet med ändringsförslag är avsett att ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i 
förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Ria Oomen-Ruijten, 
Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise Grossetête, Eija-Riitta Korhola, 
Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Werner Langen och Richard Seeber

Ändringsförslag 749
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om flera tillverkare eller importörer har 
bildat ett konsortium enligt artikel 10 eller 
17 skall den behöriga myndigheten vara 
den myndighet som utsetts för den 
tillverkare eller importör som lämnar in 
data till kemikaliemyndigheten på de andra 
medlemmarnas vägnar i enlighet med 
artikel 10 eller 17.

utgår

Or. de
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Motivering

För att förenkla förfarandet och undvika obalans i de enskilda medlemsstaterna på grund av 
divergerande decentraliserade förvaltningsförfaranden bör kemikaliemyndigheten i princip 
själv utvärdera registreringsunderlaget. Kemikaliemyndigheten skulle i förekommande fall 
kunna utnyttja de nationella myndigheternas stöd för avlastning. (Elisabeth Jeggle med flera)

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ha hand om all 
utvärdering och bör ha ensam beslutanderätt i alla utvärderingens aspekter. På så vis skapas 
konsekvens, rättslig säkerhet och effektivitet. (Oomen-Ruijten med flera + Seeber) 

Enhetligheten, rättssäkerheten och effektiviteten kräver att kemikaliemyndigheten ensam 
ansvarar för allt som hör ihop med utvärderingen och ensam får fatta beslut om alla aspekter 
kring den. (Langen) 

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 750
ARTIKEL 38, PUNKT 2

2. Om flera tillverkare eller importörer har 
bildat ett konsortium enligt artikel 10 eller 
17 skall den behöriga myndigheten vara 
den myndighet som utsetts för den 
tillverkare eller importör som lämnar in 
data till kemikaliemyndigheten på de andra 
medlemmarnas vägnar i enlighet med 
artikel 10 eller 17.

2. När det gäller dessa utvärderingar skall 
kemikaliemyndigheten anlita de organ som 
varje enskild medlemsstat har utsett.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna.

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till avdelning VI från samma ledamöter, 
och hela paketet med ändringsförslag är avsett att ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i 
förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och 
Frederika Brepoels

Ändringsförslag 751
ARTIKEL 38, PUNKT 2A OCH 2B (nya)

2a. För att förbereda de beslut och 
yttranden som kemikaliemyndigheten 
ensam ansvarar för kan denna involvera 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där tillverkningen äger rum 
eller där importören är etablerad samt 
begära tekniskt stöd. Detta skall ske enligt 
enhetliga principer som 
kemikaliemyndigheten fastställer.
2b. All kommunikation mellan 
kemikaliemyndigheten och registranten 
kan ske på ett språk som registranten 
väljer.

Or. de

Motivering

Harmoniseringen av den inre marknaden förutsätter att alla beslut och yttranden antas av en 
central myndighet, nämligen kemikaliemyndigheten. I detta sammanhang krävs det emellertid 
också att kemikaliemyndigheten kan dra nytta av den sakkunskap som de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna förfogar över och inhämta deras tekniska stöd för att 
förbereda sina beslut och yttranden. Kommunikationen och informationsutbytet mellan 
kemikaliemyndigheten och registranten underlättas, vilket i synnerhet gynnar små och 
medelstora företag. För att särskilt underlätta förfarandet för små och medelstora företag bör 
dessa ha möjlighet att kommunicera med kemikaliemyndigheten på etableringslandets språk, 
medan multinationella företag som är verksamma i alla medlemsstater bör kunna välja ett 
språk.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 752
ARTIKEL 39

Artikel 39 utgår
Granskning av testningsförslag

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
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tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.
2. På grundval av granskningen enligt 
punkt 1 skall den behöriga myndigheten 
utarbeta ett förslag till ett av följande 
beslut, som skall fattas i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 48 och 49:
a) Ett beslut där det krävs att den berörda 
registranten eller nedströmsanvändaren 
skall göra de föreslagna testerna och där 
det fastställs en tidsfrist för inlämnande av 
en sammanfattning av testresultaten eller 
en fyllig rapportsammanfattning om så 
krävs enligt bilaga I.
b) Ett beslut enligt punkt a, men med en 
ändring av villkoren för testens 
genomförande.
c) Ett beslut om att avslå testningsförslaget.
3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

Or. de

Motivering

Några bestämmelser om testningsförslag behövs inte, eftersom all information som krävs för 
en trygg användning har lagts fram redan vid registreringen. Därmed bortfaller 
granskningsuppgiften för de behöriga myndigheterna/kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 753
ARTIKEL 39, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

1. Kemikaliemyndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport.

Or. en
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Motivering

Anpassningen av informationskraven gäller årliga mängder på 10 ton eller mer (se även 
ändringsförslaget till artikel 37 och motsvarande ändringsförslag till avdelning II).

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González och 
Marcello Vernola

Ändringsförslag 754
ARTIKEL 39, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

1. Den behöriga myndigheten skall, i de fall 
då de metoder som godkänts av 
kemikaliemyndigheten inte räcker till för 
att göra en riskbedömning, granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

Or. es

Motivering

Med system som är godkända av kemikaliemydigheten undviker man onödiga djurförsök.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 755
ARTIKEL 39, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna V–VIII.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till skäl 47 och artikel 11.1. För att 
förhindra djurförsök och minska kostnaderna för industrin, och eftersom uppgifter om 
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djurförsök endast bör tillhandahållas såvida de krävs för utvärdering av ett ämnes säkerhet, 
bör den behöriga myndigheten också undersöka eventuella testningsförslag som syftar till att 
ta fram den information som anges i bilagorna V och VI.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 756
ARTIKEL 39, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII.

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
eventuella testningsförslag som ingår i 
registreringsunderlaget eller i en 
nedströmsanvändares rapport för 
tillhandahållande av den information om 
ämnet som anges i bilagorna VII och VIII 
och som omfattar djurförsök.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till artikel 11.1c och 11.1d från samma 
ledamöter. Det bör klargöras att all information i bilagorna VII och VIII som inte inbegriper 
försök på ryggradsdjur bör tas med direkt i det tekniska registreringsunderlaget. Det finns 
inte någon orsak att lägga fram testningsförslag för att ta fram den informationen.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter och 
Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 757
ARTIKEL 39, PUNKT 1A (ny)

1a. För att förhindra överlappande 
djurförsök skall de berörda parterna under 
en period på 90 dagar få lägga fram 
synpunkter på samtliga testningsförslag 
som omfattar försök på ryggradsdjur. 
Registranten eller nedströmsanvändaren 
skall beakta alla mottagna synpunkter och 
meddela kemikaliemyndigheten huruvida 
det mot bakgrund av dem förefaller 
nödvändigt att genomföra ett föreslaget 
testningsförsök samt skälen för detta.

Or. en
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Motivering

Ersätter ändringsförslag 33 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 758
ARTIKEL 39, PUNKT 1A (ny)

1a. Under en period på 90 dagar bör 
parterna få lägga fram sina synpunkter på 
samtliga testningsförslag som omfattar 
försök på ryggradsdjur. Den behöriga 
myndigheten skall beakta synpunkterna då 
den undersöker testningsförslaget för att 
utarbeta sitt beslut.

Or. en

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till skäl 47a. För att förhindra djurförsök bör parterna 
(medräknat djurskyddsorganisationer) ha möjlighet att inkomma med synpunkter då en eller 
flera registranter föreslår en testningsstrategi som inbegriper djurförsök. Den behöriga 
myndigheten bör ta sådana kommentarer i betraktande då den undersöker testningsförslaget 
och utarbetar sitt beslut. Erfarenheter från kemikalieprogrammet High Production Volume i 
Förenta staterna har visat att ett sådant förfarande kan ge ett viktigt bidrag till att förhindra 
djurförsök.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle och Chris Davies 

Ändringsförslag 759
ARTIKEL 39, PUNKT 1B (ny)

1b. Samtliga beslut som beskrivs i punkt 2 
och som omfattar förslag om försök med 
ryggradsdjur bör utarbetas i samarbete med 
Europeiska centret för validering av 
alternativa provmetoder (ECVAM).

Or. de
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Motivering

För att förhindra djurförsök bör de behöriga myndigheterna då de fattar beslut om 
testningsförslag som inbegriper djurförsök samråda med sakkunniga från ECVAM, som har 
aktuell kunskap, erfarenhet och information om den löpande utvecklingen på området för 
alternativa testmetoder. (Thomas Ulmer med flera)

Kopplat till ändringsförslaget till skäl 47b. För att förhindra djurförsök bör den behöriga 
myndigheten i samband med att den förbereder beslut om testningsförslag som omfattar 
djurförsök samråda med ECVAM:s experter, som besitter de senaste kunskaperna, 
erfarenheterna och uppgifterna om utvecklingen när det gäller alternativa testmetoder. (Chris 
Davies) 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 760
ARTIKEL 39, PUNKT 1B (ny)

1b. Innan det utarbetas ett beslut enligt 
punkt 2 om ett testningsförfarande som 
omfattar försök på ryggradsdjur bör 
Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder (ECVAM) rådfrågas.

Or. en

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget som syftar till att införa ett nytt skäl 47b. Eftersom 
utvecklingen på området för alternativa testmetoder är snabb bör expertkunskap och 
erfarenheter tillhandahållas de behöriga myndigheterna då de utvärderar testningsförslag, i 
syfte att förhindra djurförsök och minska kostnaderna.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer och Chris Davies

Ändringsförslag 761
ARTIKEL 39, PUNKT 2, INLEDNINGEN

2. På grundval av granskningen enligt 
punkt 1 skall den behöriga myndigheten 
utarbeta ett förslag till ett av följande beslut, 
som skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49:

2. På grundval av granskningen enligt 
punkterna 1, 1a och 1b skall den behöriga 
myndigheten utarbeta ett förslag till ett av 
följande beslut, som skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49:

Or. en



AM\565933SV.doc 13/92 PE 357.821v01-00

SV

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag 33 från föredraganden och ändringsförslaget från samma 
ledamöter, genom vilket det införs en ny punkt efter artikel 39.1.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 762
ARTIKEL 39, PUNKT 2

2. På grundval av granskningen enligt punkt 
1 skall den behöriga myndigheten utarbeta 
ett förslag till ett av följande beslut, som 
skall fattas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 48 och 49:

2. På grundval av granskningen enligt punkt 
1 skall kemikaliemyndigheten utarbeta ett 
förslag till ett av följande beslut, som skall 
fattas i enlighet med förfarandet i artiklarna 
48 och 49:

a) Ett beslut där det krävs att den berörda 
registranten eller nedströmsanvändaren skall 
göra de föreslagna testerna och där det 
fastställs en tidsfrist för inlämnande av en 
sammanfattning av testresultaten eller en 
fyllig rapportsammanfattning om så krävs 
enligt bilaga I.

a) Ett beslut där det krävs att den berörda 
registranten eller nedströmsanvändaren skall 
göra de föreslagna testerna och där det 
fastställs en tidsfrist för inlämnande av en 
sammanfattning av testresultaten eller en 
fyllig rapportsammanfattning om så krävs 
enligt bilaga I.

b) Ett beslut enligt punkt a, men med en 
ändring av villkoren för testens 
genomförande.

b) Ett beslut enligt punkt a, men med en 
ändring av villkoren för testens 
genomförande.

c) Ett beslut om att avslå testningsförslaget. c) Ett beslut om att avslå testningsförslaget.

Alla beslut skall baseras på risker.

Or. en

Motivering

Ett beslut där det krävs att registranten skall göra ett test bör baseras på det behov som 
registranten hänvisar till för att styrka att informationen verkligen erfordras för
riskbedömning och riskhantering. Om registranten inte lägger fram informationen inom utsatt 
tid skall kemikaliemyndigheten dra tillbaka registreringsnumret.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 763
ARTIKEL 40, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten får granska 1. Kemikaliemyndigheten får granska ett 
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ett registreringsunderlag för att kontrollera 
följande:

registreringsunderlag för att kontrollera 
följande:

a) Att informationen i den tekniska 
dokumentation som tillhandahållits enligt 
artikel 9 uppfyller kraven i artiklarna 9, 11 
och 12, och med bilagorna IV–VIII.

Att den information som tillhandahållits 
enligt artiklarna 9, 12 och 13 uppfyller 
kraven i dessa artiklar samt de därtill 
hörande bilagorna.

b) Att anpassningarna av 
standardinformationskraven och de skäl 
för dessa anpassningar som angetts i den 
tekniska dokumentationen överensstämmer 
med de regler som gäller för sådana 
anpassningar enligt bilagorna VI–VIII och 
med de allmänna regler som anges i 
bilaga IX.

Or. de

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör ges möjlighet att granska alla handlingar som lämnats in (alltså 
också kemikaliesäkerhetsrapporter och säkerhetsdatablad).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 764
ARTIKEL 40, PUNKT 1, LED BA (nytt)

ba) Att registrantens indelning i 
prioriteringsnivåer enligt artikel 9 c har 
gjorts i överensstämmelse med bilaga IVa. 

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag 2 till artikel 9. Kontrollen av att registranten själv klassificerar 
ämnena enligt olika riskkategorier bör ingå i utvärderingen av registreringsunderlaget.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Richard Seeber

Ändringsförslag 765
ARTIKEL 40, PUNKT 3
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3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

utgår

Or. de

Motivering

Som en del av ett harmoniserat förfarande och för att undvika alla skillnader bör 
bedömningen av testförslag och registreringsunderlag göras av kemikaliemyndigheten och 
denna i sin tur stödja sig på ett europeiskt nätverk av byråer och institut. Det tillkommer 
dessutom kemikaliemyndigheten att hjälpa till med att ta fram registreringsunderlagen och 
lägga fram rekommendationer till presentation. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 766
ARTIKEL 40, PUNKT 3

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

3. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten inom 
en rimlig tidsfrist som 
kemikaliemyndigheten skall fastställa och 
som inte får överstiga sex månader. Om 
registranten inte lägger fram den relevanta 
informationen inom utsatt tid skall 
kemikaliemyndigheten dra tillbaka 
registreringsnumret.

Or. en

Motivering

En registrant kan ha uppfyllt de krav på fullständighet som anges i artikel 18, men 
informationskraven kanske ändå inte uppfylls. Om informationskraven inte efterlevs bör det 
medföra klara påföljder. Registranter bör ha en enda chans att inom högst sex månader rätta 
till otillräckliga registreringar. Detta skulle kunna garantera hög kvalitet och förhindra 
oändliga dispyter mellan myndigheterna och registranterna. Ordalydelsen är i linje med 
bestämmelserna om kontroll av fullständigheten enligt artikel 18.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 767
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)
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3a. Kemikaliemyndigheten skall årligen 
upprätta en bedömningsplan för 
registreringsunderlagen, särskilt för att 
bedöma deras kvalitet i stort. Planen skall 
publiceras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Or. fr

Motivering

Som en del av ett harmoniserat förfarande och för att undvika alla skillnader bör 
bedömningen av testförslag och registreringsunderlag göras av kemikaliemyndigheten och 
denna i sin tur stödja sig på ett europeiskt nätverk av byråer och institut. Det tillkommer 
dessutom kemikaliemyndigheten att hjälpa till med att ta fram registreringsunderlagen och 
lägga fram rekommendationer till presentation.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 768
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)

3a. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
en årlig plan för utvärdering av 
registreringsunderlag och i synnerhet deras 
allmänna kvalitet. Av planen skall särskilt 
framgå den minimiandel av 
registreringsunderlag som skall utvärderas 
under den perioden. Andelen får inte 
understiga 5 procent av den genomsnittliga 
mängden registreringsunderlag under de 
tre senaste åren. Planen skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.
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Detta ändringsförslag ersätter i synnerhet ändringsförslag 34 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 769
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)

3a. Den behöriga myndigheten skall 
kontrollera registreringens innehåll
slumpvis, i minst fem procent av fallen, i 
enlighet med punkterna 1a och 1b.

Or. en

Motivering

Det sker för tillfället ingen obligatorisk utvärdering av kvaliteten på och innehållet i 
registreringsunderlagen, eftersom kemikaliemyndigheten endast kontrollerar underlagens 
fullständighet (artikel 18.2). Mot bakgrund av att medlemsstaternas behöriga myndigheter i 
en utvärdering nyligen kunnat konstatera att endast 31 procent av säkerhetsdatabladen 
uppfyllde alla krav, är det mycket viktigt att det krävs en utvärdering av minst 5 procent av 
registreringsunderlaget för att säkra att företagen lämnar in korrekt information och är 
motiverade att göra detta.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 770
ARTIKEL 40, PUNKT 3B (ny)

3b. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta 
en årsrapport om resultaten av 
utvärderingarna av registreringsunderlag. 
Denna rapport skall i synnerhet omfatta 
rekommendationer till registranterna som 
syftar till att förbättra kvaliteten på 
framtida registreringar. Rapporten skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
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samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.

Detta ändringsförslag ersätter i synnerhet ändringsförslag 34 i förslaget till betänkande 
(Guido Sacconi med flera).

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. It should also fall to the 
Agency to help in the production of the dossiers and to put forward recommendations 
concerning presentation. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 771
ARTIKEL 41, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall granska 
all information som lämnas som en följd av 
ett beslut som fattats enligt artikel 39 eller 
40, och om nödvändigt utarbeta lämpliga 
förslag till beslut enligt samma artiklar.

1. Kemikaliemyndigheten skall granska all 
information som lämnas som en följd av ett 
beslut som fattats enligt artikel 40, och om 
nödvändigt utarbeta lämpliga förslag till 
beslut enligt samma artikel.

Or. de

Ändringsförslag från Werner Langen och Richard Seeber

Ändringsförslag 772
Artikel 41, punkt 2

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall den 
behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information 
till kommissionen, kemikaliemyndigheten 
och de övriga medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall 
kemikaliemyndigheten underrätta
kommissionen, registranterna och de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
om sina slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de syften 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och hur 
detta skall ske.
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slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

Or. de

Motivering

Här slutar utvärderingsförfarandet, såvida inte kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 
43aa beslutar att en ämnesutvärdering är nödvändig och motiverad. (Richard Seeber)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 773
ARTIKEL 41, PUNKT 2

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall den 
behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information till 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta kommissionen, 
kemikaliemyndigheten, registranten och de 
behöriga myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall den 
behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och vidarebefordra 
den erhållna information till kommissionen, 
kemikaliemyndigheten och de övriga 
medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta kommissionen, 
kemikaliemyndigheten, registranten och de 
behöriga myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 774
ARTIKEL 41, PUNKT 2

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall den 

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad eller när 
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behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information till 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta kommissionen, 
kemikaliemyndigheten, registranten och de 
behöriga myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

kemikaliesäkerhetsbedömningen 
konstaterats vara otillräcklig för att 
kontrollera riskerna skall den behöriga 
myndigheten använda den information som 
genererats vid denna utvärdering för de 
syften som avses i artiklarna 43b.1, 56.3 och 
66.2, och vidarebefordra den erhållna 
information till kommissionen, 
kemikaliemyndigheten och de övriga 
medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta kommissionen, 
kemikaliemyndigheten, registranten och de 
behöriga myndigheterna i de övriga 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

Or. en

Motivering

En behörig myndighet bör också vara berättigad att vidta åtgärder om 
kemikaliesäkerhetsbedömningen konstateras vara otillräcklig. Detta skulle kunna garantera 
hög kvalitet för kemikaliesäkerhetsbedömningen och förhindra oändliga tvister mellan 
myndigheterna och registranterna.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 775
ARTIKEL 41, PUNKT 2

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall den 
behöriga myndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information till 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten,
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 

2. När utvärderingen av 
registreringsunderlaget är avslutad skall 
kemikaliemyndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 43b.1, 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information till 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna. 
Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
kommissionen, registranten och de övriga 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.
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skall ske.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna.
Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till avdelning VI från samma ledamöter, 
och hela paketet med ändringsförslag är avsett att ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i 
förslaget till betänkande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 776
ARTIKEL 42

Artikel 42 utgår
Förfarande och tidsfrister för granskning 

av testningsförslag
1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera ett testningsförslag enligt artikel 
39 skall anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten.
2. Den behöriga myndigheten skall 
utarbeta ett förslag till beslut i enlighet med 
artikel 39.2 inom 120 dagar efter det att 
den erhållit ett registreringsunderlag eller 
en nedströmsanvändarrapport med 
testningsförslag från 
kemikaliemyndigheten.
3. För infasningsämnen skall den behöriga 
myndigheten utarbeta förslag till beslut i 
enlighet med artikel 39.2
a) inom fem år efter det att denna
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom 
den tidsfrist som avses i artikel 21.1 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven i bilagorna 
VII och VIII,
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b) inom nio år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom 
den tidsfrist som avses i artikel 21.2 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven endast i bilaga 
VII,
c) efter de tidsfrister som anges i punkterna 
a och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.
4. När en medlemsstats behöriga myndighet 
avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 39 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

Or. de

Motivering

Några bestämmelser om testningsförslag behövs inte, eftersom all information som krävs för 
en trygg användning har lagts fram redan vid registreringen. Därmed bortfaller
granskningsuppgiften för de behöriga myndigheterna/kemikaliemyndigheten.

Det är inte heller acceptabelt att man skall behöva vänta på ett myndighetsbeslut i upp till 
fem år efter det att testningsförslagen lämnats in.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber och Richard Seeber

Ändringsförslag 777
ARTIKEL 42, PUNKT 1

1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera ett testningsförslag enligt artikel 
39 skall anmäla detta till 
kemikaliemyndigheten.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
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ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera) 

Deletion of paragraph 1 is linked to Amendment 15 to Article 38. Deletion of paragraphs 3 
and 4 is linked to Amendments 5 to 7 to Articles 26 to 26b. (Elisabeth Jeggle med flera) 

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen med 
tanke på konsekvens, rättssäkerhet och effektivitet. (Richard Seeber) 

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 778
ARTIKEL 42, PUNKT 2

2. Den behöriga myndigheten skall utarbeta 
ett förslag till beslut i enlighet med 
artikel 39.2 inom 120 dagar efter det att den 
erhållit ett registreringsunderlag eller en 
nedströmsanvändarrapport med 
testningsförslag från 
kemikaliemyndigheten.

2. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta ett 
förslag till beslut i enlighet med artikel 39.2 
inom 120 dagar efter det att den erhållit ett 
registreringsunderlag eller en 
nedströmsanvändarrapport med 
testningsförslag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera).

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 779
ARTIKEL 42, PUNKT 3 OCH 4

3. För infasningsämnen skall den behöriga 
myndigheten utarbeta förslag till beslut i 
enlighet med artikel 39.2

utgår

a) inom fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom 
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den tidsfrist som avses i artikel 21.1 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven i bilagorna 
VII och VIII,
b) inom nio år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla
registreringsunderlag som erhållits inom 
den tidsfrist som avses i artikel 21.2 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven endast i bilaga 
VII,
c) efter de tidsfrister som anges i punkterna 
a och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

Or. de

Motivering

Strykningen av den första punkten hör ihop med ändringsförslag 15 till artikel 38. 
Strykningen av den tredje och fjärde punkten hör ihop med ändringsförslagen 5-7 till artikel 
26 och 26 b.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 780
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED A OCH B

a) inom fem år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla registreringsunderlag 
som erhållits inom den tidsfrist som avses i 
artikel 21.1 och som omfattar förslag till 
testning för att uppfylla informationskraven i 
bilagorna VII och VIII,

a) inom fem år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla registreringsunderlag 
som erhållits inom den tidsfrist som avses i 
artikel 21.1 och som omfattar förslag till 
testning för att uppfylla informationskraven i 
bilagorna V till VIII,

b) inom nio år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla registreringsunderlag 
som erhållits inom den tidsfrist som avses i 
artikel 21.2 och som omfattar förslag till 
testning för att uppfylla informationskraven 
endast i bilaga VII,

b) inom nio år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla registreringsunderlag 
som erhållits inom den tidsfrist som avses i 
artikel 21.2 och som omfattar förslag till 
testning för att uppfylla informationskraven i 
bilagorna V till VII,

Or. en
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Motivering

Hör ihop med ändringsförslagen till skäl 47, artikel 11.1 och artikel 39.1.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 781
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED A, B OCH C

a) inom fem år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den 
tidsfrist som avses i artikel 21.1 och som 
omfattar förslag till testning för att uppfylla 
informationskraven i bilagorna VII och 
VIII,

a) inom fem år efter det att förslaget till 
testning lagts fram för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den 
tidsfrist som avses i artikel 21.1,

b) inom nio år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den 
tidsfrist som avses i artikel 21.2 och som 
omfattar förslag till testning för att uppfylla 
informationskraven endast i bilaga VII,

b) inom nio år efter det att förslaget till 
testning lagts fram för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom den
tidsfrist som avses i artikel 21.2,

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna a 
och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna a 
och b för registreringsunderlag som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 9.1 a ix.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 782
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED BA (nytt)

ba) inom tolv år efter det att denna 
förordning har trätt i kraft, för alla 
registreringsunderlag som erhållits inom 
den tidsfrist som avses i artikel 21.3 och 
som omfattar förslag till testning för att 
uppfylla informationskraven i bilaga VII,
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Or. nl

Motivering

I artikel 21 tillkommer ett nytt led med ämnen som måste registreras efter nio år. Därför 
måste också ett nytt led läggas till denna artikel (prioriteringar enligt Blokland).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 783
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED C

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna 
a och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna 
a, b och ba), för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

Or. nl

Motivering

I artikel 21 tillkommer ett nytt led med ämnen som måste registreras efter nio år. Därför 
måste också ett nytt led läggas till denna artikel (prioriteringar enligt Blokland).

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 784
ARTIKEL 42, PUNKT 3, LED C

c) efter de tidsfrister som anges i punkterna 
a och b för registreringsunderlag som 
innehåller förslag till testning som erhållits 
inom den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

c) inom 14 år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft, för registreringsunderlag 
som innehåller förslag till testning som 
erhållits inom den tidsfrist som anges i 
artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Det bör även finnas en klar tidsfrist för utvärdering av testningsförslag för ämnen på mellan 
1 och 10 ton.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter och 
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Richard Seeber

Ändringsförslag 785
ARTIKEL 42, PUNKT 4

4. När en medlemsstats behöriga myndighet 
avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 39 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi)

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen med 
tanke på konsekvens, rättssäkerhet och effektivitet. (Richard Seeber)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 786
ARTIKEL 42, PUNKT 4A (ny)

4a. Den lista över registreringsunderlag 
som utvärderas enligt artikel 39 skall vara 
tillgänglig för medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 787
ARTIKEL 42, PUNKT 4A (ny)

4a. Informationskraven skall vara 
uppfyllda inom två år efter det att 
utvärderingen av testningsförslagen har 
avslutats.

Or. en

Motivering

Det bör även finnas en klar tidsfrist för utvärderingen av testningsförslag.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Werner Langen och Richard Seeber

Ändringsförslag 788
ARTIKEL 43, PUNKT 1

1. En behörig myndighet som börjar 
utvärdera registreringsunderlagets 
överensstämmelse enligt artikel 40 skall 
anmäla detta till kemikaliemyndigheten.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera) 

There is no provision for the submission of testing proposals: all relevant information 
concerning safe use will have been submitted when the substance was registered. (Werner 
Langen)

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen med 
tanke på konsekvens, rättssäkerhet och effektivitet. (Richard Seeber)
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Ändringsförslag från Werner Langen och Richard Seeber

Ändringsförslag 789
ARTIKEL 43, PUNKT 3

3. När en medlemsstats behöriga myndighet 
avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 40 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

utgår

Or. de

Motivering

Testningsförslag behöver inte läggas fram, eftersom all information som behövs med tanke på 
en trygg användning har lagts fram redan vid registreringen. (Werner Langen)

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ha hand om all 
utvärdering och bör ha ensam beslutanderätt i alla utvärderingens aspekter. På så vis skapas 
konsekvens, rättslig säkerhet och effektivitet. (Richard Seeber)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies och Carl Schlyter

Ändringsförslag 790
ARTIKEL 43, PUNKT 3

3. När en medlemsstats behöriga myndighet 
avslutar utvärderingen av ett 
infasningsämne enligt artikel 40 skall den 
underrätta kemikaliemyndigheten om detta.

3. Den lista över registreringsunderlag som 
utvärderas enligt artikel 39 skall vara 
tillgänglig för medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna.

Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till avdelning VI från samma ledamöter, 
och hela paketet med ändringsförslag är avsett att ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i 
förslaget till betänkande.



PE 357.821v01-00 30/92 AM\565933SV.doc

SV

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 791
ARTIKEL 43 -A (ny)

AVSNITT 2A
Kontrollundersökning av 

registreringsunderlag enligt ämnen i 
mängder på mellan 1 till 10 ton

Artikel 43 -a
Fastställande av ämnen som omfattas av 

ytterligare informationskrav 
1. I syfte att fastställa de ämnen för vilka 
information skall lämnas in enligt bilaga V 
får kemikaliemyndigheten göra en 
kontrollundersökning av samtliga 
registreringsunderlag som lagts fram när 
det gäller ämnen som endast registrerats i 
mängder på under 10 ton, och fastställa 
vilka som uppfyller minst två av 
nedanstående kriterier: 
a) Ämnet kan ha en hög exponeringsgrad 
på grund av 
i) dess användning bland konsumenterna,
ii) en bred yrkesmässig användning eller
iii) en bred industriell användning.
b) Det har lagts fram minimiinformation 
om ämnets egenskaper med tanke på hur 
det inverkar på människors hälsa eller 
miljön.
c) Det finns vetenskapliga belägg för att 
ämnet sannolikt uppfyller kriterierna för 
klassificering som cancerogent, mutagent 
eller reproduktionstoxiskt enligt kategori 1 
eller 2, eller kriterierna i bilaga XII, och 
det åtminstone finns information om de 
farliga egenskaper som angivits för ämnet. 
d) Ämnet har registrerats av minst 20 
registranter, såvida dessa inte har påvisat 
att det inte förekommer någon exponering 
för ämnet eller såvida det saknas 
vetenskapliga belägg för att det är farligt.
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e) Resultaten av kontroll- eller 
övervakningsåtgärder i medlemsstaterna 
ger upphov till misstankar om att ämnet är 
farligt för människans hälsa eller miljön.
2. Kemikaliemyndigheten skall kräva att 
registranter av ämnen som fastställts efter 
en kontrollundersökning inom ett år lägger 
fram den information som anges i bilaga V 
i enlighet med artikel 12.
3. Kemikaliemyndigheten får föreslå 
ytterligare kontrollundersökningskriterier 
för kommissionen. Kommissionen skall 
fatta ett beslut om att ta upp ytterligare 
kriterier i bilaga IIIA i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Dessa ändringsförslag gör det möjligt för kemikaliemyndigheten att fastställa ämnen för vilka 
det inte finns fullständiga uppgifter enligt bilaga V, något som skulle kunna innebära en hög 
risk. För dessa prioriterade ämnen skall företagen ta fram och översända information som 
saknas i informationen enligt bilaga V. Kontrollundersökningskriterierna omfattar avsaknad 
av registreringsunderlag, misstanke om CMR och PBT, omfattande exponering, stora 
mängder och problem i samband med genomförandeåtgärderna. Med tanke på 
användbarheten och proportionaliteten måste minst två av dessa kriterier uppfyllas för att ett 
ämne skall väljas ut vid kontrollundersökningen (ändringsförslaget hör ihop med 
ändringsförslaget till artikel 5.4).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 792
ARTIKEL 43 -AB (ny)

Artikel 43 -ab
Insamling av ytterligare information om 

det finns flera registranter
1. Om det krävs att flera registranter skall 
lägga fram information enligt bilaga V för 
samma ämne skall kemikaliemyndigheten 
informera dessa registranter om de övrigas 
namn. De skall gemensamt vara ansvariga 
för att ta fram informationen.
2. Alla registranter av samma ämne skall 
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inom tre månader komma överens om vem 
som skall ta fram information på allas 
vägnar. Om det inte är möjligt att nå en 
sådan överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten utse en av 
registranterna som skall ta fram 
informationen.
3. Kostnaderna för att ta fram den felande 
information som behövs för att uppfylla 
kraven i bilaga V skall delas lika mellan 
alla registranter av detta ämne, förutsatt att 
inte någon annan överenskommelse nåtts.

Or. en

Motivering

Om det finns flera registranter skall bara en uppsättning data tas fram och kostnaden skall 
delas lika mellan alla registranter av det ämnet. (Ändringsförslag som hör samman med 
artikel 5.4).

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 793
ARTIKEL 43 -AC (ny)

Artikel 43 -ac 
Behandling av ytterligare information

1. Kemikaliemyndigheten skall behandla 
den information som lämnats in enligt detta 
kapitel och skall utarbeta ett förslag till 
lämpligt beslut i enlighet med artikel 40, 
om det är nödvändigt.
2. Kemikaliemyndigheten skall informera 
kommissionen, medlemsstaterna och 
registranten om sina slutsatser och om 
huruvida den avser att låta ämnet genomgå 
en ämnesutvärdering eller vidta åtgärder i 
enlighet med avdelningarna VII eller VII.

Or. en

Motivering

For information submitted for priority substances identified as a result of the screening, a 
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dossier evaluation – compliance  check – will be performed, and, if necessary, other parts of 
the REACH system as set out in the Commission proposal may be applied. 
(amendment linked to Article 5, paragraph 4)

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 794
ARTIKEL 43AA (ny)

Artikel 43aa
Minimiantal ämnesutvärderingar 

Kemikaliemyndigheten skall varje år 
fastställa minimiantalet 
ämnesutvärderingar som skall genomföras 
varje år som bidrag till identifieringen av 
ämnen som kräver ytterligare granskning 
eller åtgärder.

Or. en

Motivering

It is important to establish a minimum number of substance evaluations. This would improve 
the quality control and the identification of problematic substance.

Ändringsförslag från Dorette Corbey och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 795
ARTIKEL 43A, RUBRIKEN

Kriterier för ämnesutvärdering Utvärderingskriterier och förteckningar 
över prioriterade ämnen för utvärdering

Or. en

Motivering

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women. 
(Dorette Corbey)

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 38. (Anja Weisgerber)
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Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 796
ARTIKEL 43A

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande 
planer.

1. För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata, potentiella synergieffekter 
genom blandning av kemikalier , effekter 
på fosterutveckling, (gravida) kvinnors och 
barns hälsa och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering.

Or. en

Motivering

This amendment complements the rapporteur´s amendment 35. It is important that the criteria 
for evaluation address the potential synergetic effects from a mix of chemicals . Particular 
account should be taken of the effects on children in the perinatal phase as well as women.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Anja Weisgerber och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 797
ARTIKEL 43A

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 



AM\565933SV.doc 35/92 PE 357.821v01-00

SV

Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande 
planer.

som skall genomgå fortsatt utvärdering. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera)

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 38. (Anja Weisgerber)

In the interests of a harmonised regulation, the Agency should be responsible for drawing up
the Community rolling plan. However, in order to facilitate the design of the rolling plan and 
Member State involvement in determining its final form, it is essential that the Agency, in 
liaison with the Member States, propose the criteria enabling a decision on what the priority 
evaluation substances should be. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 798
ARTIKEL 43A

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande planer.

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall vara 
riskbaserad. Kriterierna för utvärdering skall 
omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande planer. 
En utgångspunkt för såväl 
prioriteringskriterierna som det 
efterföljande utvärderingsarbetet skall vara 
att de tillgängliga personella resurserna i 
första hand används för utvärdering av 
sådana ämnen vars användning på goda 
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grunder misstänks kunna utgöra en 
uppenbar risk för människors hälsa eller 
miljön.  

Or. sv

Motivering

Då vi har begränsade personella resurser måste vi prioritera de mest riskabla ämnena först. 
Denna skrivning tydliggör denna prioritering.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 799
ARTIKEL 43A

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram kriterier för 
prioritering av ämnen som skall genomgå 
fortsatt utvärdering. Prioriteringen skall 
vara riskbaserad. Kriterierna för utvärdering 
skall omfatta hänsynstagande till data om 
faror, exponeringsdata och mängdintervall. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta ett beslut 
om kriterierna för prioritering av de ämnen 
som skall genomgå fortsatt utvärdering. 
Medlemsstaterna skall använda dessa 
kriterier när de utarbetar sina löpande 
planer.

För att få till stånd ett harmoniserat 
tillvägagångssätt skall 
kemikaliemyndigheten ta fram riskbaserade 
kriterier för beslut om urval av ämnen som 
skall genomgå utvärdering. Kriterierna för 
utvärdering skall omfatta hänsynstagande till 
data om faror, exponeringsdata och 
mängdintervall. Kriterierna skall specificera 
de fall då information som erhållits enligt 
avdelning II och utvärderingsunderlaget 
enligt avdelning IV inte räcker till för att 
utvärdera och hantera den risk som är 
förknippad med ett ämne och dess 
identifierade användning/användningar.

Or. it

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör grunda sina beslut om utvärdering på harmoniserade och öppna 
kriterier.
Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, 
Utvärdering av ämnen. (Alessandro Foglietta med flera)

Kemikaliemyndigheten bör grunda sina beslut om utvärdering på harmoniserade och öppna 
kriterier, t.ex. följande:

- Aspekter som är kopplade till andra informationskrav än de som anges i bilagorna V-VII.
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- Sammanställning av utvärderingsresultaten av underlaget för olika registreringar av 
samma ämne eller liknande ämnen.

- Nödvändigheten av att lösa frågan om divergerande resultat i registreringsunderlaget när 
det gäller olika registreringar av samma ämne eller liknande ämnen. 

Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, 
Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola med flera)

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 800
ARTIKEL 43A, STYCKE 1A (nytt)

1a. Kemikaliemyndigheten skall använda 
sådana kriterier i syfte att sammanställa en 
förteckning över prioriterade ämnen för 
utvärdering. Kemikaliemyndigheten skall 
anta denna förteckning på grundval av ett 
yttrande som skall utarbetas av 
medlemsstatskommittén. Ämnena skall 
upptas i förteckningen om det finns skäl att 
anse (endera på grundval av ett 
utvärderingsunderlag som sammanställts 
av en av de behöriga myndigheter som 
avses i artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget) att ett givet ämne 
utgör en hälso- eller miljörisk, i synnerhet 
på grund av något av följande skäl:
a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
tyder på att ämnet eller en eller flera av 
dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och 
kan bioackumuleras.
b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.
c) Potentiella synergieffekter genom en 
blandning av kemikalier.
d) Potentiella effekter på fosterutvecklingen 
och kvinnors och barns hälsa.
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Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslaget till artikel 43a. Ändringsförslaget kompletterar 
föredragandens ändringsförslag 36.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 801
ARTIKEL 43AA (ny)

Artikel 43aa
a. Kemikaliemyndigheten får göra en 
genomgång av alla registreringsunderlag 
som lämnats in för ämnen som bara 
registrerats i mängder på mindre än 10 ton, 
i syfte att identifiera ämnen för vilka 
ytterligare information skall lämnas in på 
grundval av den kombination av kriterier 
som fastställs i bilaga IC.
Kemikaliemyndigheten skall också för varje 
vald kombination av kriterier ange om all 
eller särskild information enligt bilaga V 
skall lämnas in.
Kemikaliemyndigheten skall göra en första 
genomgång av registreringsunderlagen 
senast [13] år efter det att förordningen 
trätt i kraft.
b. Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranterna om vilka ämnen som 
identifierats till följd av genomgången och 
om den ytterligare information som skall 
lämnas in. Kemikaliemyndigheten skall 
också på sin webbplats offentliggöra en 
förteckning över ämnen som identifierats 
efter varje genomgång.
c. Registranter av ämnen som till följd av 
genomgången har offentliggjorts skall 
lämna in all den information som anges i 
bilaga V, eller särskild information enligt 
kemikaliemyndighetens angivelser, inom 
[3] år i enlighet med artikel 12.
d. Kommissionen får efter samråd med 
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kemikaliemyndigheten besluta att införa 
ytterligare kriterier i bilaga IC eller att 
ändra kriterier som redan finns upptagna i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3.

Or. en

Motivering

Existing Article 43 a to be renumbered as Article 43 a (1).

In order to permit effective prioritisation for the purposes of enhanced information gathering, 
it is appropriate to focus on those dossiers where there is the greatest probability that this 
further information will contribute to the effective management of risk. Dossiers satisfying 
two or more of the prioritisation criteria listed in Annex IC (new) should be afforded a higher 
degree of priority. These criteria would also increase effectiveness of the dossier evaluation 
process by providing an equivalent prioritisation mechanism for the selection of low volume 
substance dossiers for evaluation. Depending on the combination of criteria selected, the 
Agency shall also specify whether all the information in Annex V is to be submitted, or 
whether only specific information is required. This would enable the entire information set to 
be requested whenever this was considered necessary, or alternatively to assist further 
prioritisation by requesting only relevant information. It should, for example, be possible to
request only the ecotoxicological endpoints in cases when only environmental concerns were 
probable. The information required shall be specified in order to ensure legal certainty. It 
should also be possible for the Agency to conduct more than one screening, in order to permit 
a more effective use of the Agency’s resources.

In order to improve access to information and assist SMEs, it is also appropriate to make the 
list of prioritised substances available on the Agency’s website.

Dossiers for prioritised substances should be updated within a specified period of time.

It should be possible to include new prioritisation criteria in Annex IC, or amend existing 
ones, in order to reflect new concerns, as well as in the light of experience. Article 128 
already provides that the Annexes may be amended through the regulatory comitology 
procedure.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 802
ARTIKEL 43B, RUBRIKEN

Behörig myndighet En löpande gemenskapsplan

Or. fr
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Motivering

För att skapa större effektivitet verkar det lämpligt att endast ha en enda löpande 
gemenskapsplan och inte ett antal underordnade löpande nationella planer. Det åligger 
vidare kemikaliemyndigheten att genomföra denna löpande plan, i vilken också 
medlemsstaternas problem skall beaktas.

För att uppfylla kraven enligt denna artikel bör kemikaliemyndigheten inte bara stödja sig på 
sina interna resurser, utan även ha möjlighet att utnyttja ett nätverk av institut och byråer 
som arbetar med samma frågor. När det gäller fördelningen av arbetet skall 
kemikaliemyndigheten beakta medlemsstaternas förslag och särdragen i ansökningarna från 
dessa organ. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll när det gäller utvärdering 
av kemikalier, samtidigt som man på bästa sätt använder tillgängliga resurser, särskilt den 
sakkunskap som redan finns i medlemsstaterna.

Detta ändringsförslag hör samman med de ändringsförslag som samma ledamöter lagt fram 
till avdelning VI. De ersätter ändringsförslag 34-36 och 38-49 i förslaget till betänkande. 
Detta ändringsförslag täcker särskilt ändringsförslagen 36, 38, 39, 40 och 41 i förslaget till 
betänkande. (Guido Sacconi med flera)

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 803
ARTIKEL 43B, PUNKT 1, INLEDNINGEN

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i 
en löpande plan, i syfte att fungera som 
behörig myndighet enligt artiklarna 44, 45 
och 46, om den medlemsstaten, antingen
som en följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

1. Mot bakgrund av den ordningsföljd för 
kriterierna som anges i artikel 43a skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta en 
förteckning över ämnen som prioriteras för 
utvärdering, i samband med vilka den som 
en följd av utvärderingen av ett 
registreringsunderlag enligt artikel 38, 
uppgifterna enligt artiklarna 20, 22 och 35
eller av annan anledning, t.ex. på grundval 
av information i registreringsunderlaget, har 
anledning att misstänka att ett ämne utgör en 
hälso- eller miljörisk, i synnerhet på grund 
av något av följande skäl:

Or. de

Motivering

För att förenkla förfarandet och undvika obalans i de enskilda medlemsstaterna på grund av 
ett decentraliserat förfarande bör kemikaliemyndigheten inom ramen för 
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utvärderingsförfarandet ges uppgiften att utarbeta förteckningen över de ämnen som skall 
prioriteras för utvärdering och att avgöra vilka medlemsstater som skall ansvara för 
utvärderingen av enskilda ämnen. De ämnen som skall utvärderas bör offentliggöras. Detta 
ökar insynen i förfarandet.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 804
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i 
en löpande plan, i syfte att fungera som 
behörig myndighet enligt artiklarna 44, 45 
och 46, om den medlemsstaten, antingen 
som en följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

Om kemikaliemyndigheten anser att en 
ämnesutvärdering är nödvändig skall den 
fatta beslut i enlighet med artiklarna 43a, 
48 och 49.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera 
av dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och 
kan bioackumuleras.

Vid ett positivt beslut skall 
kemikaliemyndigheten ta upp det berörda 
ämnet i en löpande plan för de syften som 
avses i artiklarna 44–46. Denna plan skall 
prioriteras utifrån den befintliga risken.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

Or. de

Motivering

En ämnesutvärdering kan endast genomföras om kriterierna enligt artikel 43 uppfylls.

Kemikaliemyndigheten skall företa en mer långtgående utvärdering endast om ämnet och 
dess användningar uppfyller de kriterier för en sådan utvärdering som anges i artikel 43a.

Detta förfarande bortfaller i och med att det är kemikaliemyndigheten själv som utarbetar 
den löpande planen.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

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

Ändringsförslag 805
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i 
en löpande plan, i syfte att fungera som 
behörig myndighet enligt artiklarna 44, 45 
och 46, om den medlemsstaten, antingen 
som en följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

1. Om kemikaliemyndigheten anser att ett 
ämne bör utvärderas skall den fatta beslut 
på grundval av artiklarna 43a, 48 och 49. 
Vid ett positivt beslut skall 
kemikaliemyndigheten ta upp det berörda 
ämnet i en löpande plan för de syften som 
avses i artiklarna 44–46. Denna plan skall 
prioriteras utifrån den befintliga risken.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera 
av dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och 
kan bioackumuleras.
b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

Or. it

Motivering

Ett ämne får utvärderas enbart om kriterierna i artikel 43a uppfylls. Detta ändringsförslag 
hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av 
ämnen.

Ändringsförslag från Karin Scheele

Ändringsförslag 806
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i en 
löpande plan, i syfte att fungera som behörig 
myndighet enligt artiklarna 44, 45 och 46, 

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i en 
löpande plan, i syfte att fungera som behörig 
myndighet enligt artiklarna 44, 45 och 46, 
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om den medlemsstaten, antingen som en 
följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

om den medlemsstaten, antingen som en 
följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera 
av dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och 
kan bioackumuleras.
b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

Or. de

Motivering

Eftersom det redan finns en motivering till att de ämnen som skall utvärderas bör väljas ut 
enligt kemikaliemyndighetens riktlinjer (jfr artikel 43a) och att beslut om krav på ytterligare 
testning i vissa fall bör fattas (artikel 44), föreslås det att man inte ytterligare bör begränsa 
skälen till att ett ämne kan bli föremål för utvärdering. På så sätt säkras det att 
utvärderingsförfarandet är tillräckligt flexibelt för att även kunna tillämpas på nya risktyper.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 807
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i en 
löpande plan, i syfte att fungera som 
behörig myndighet enligt artiklarna 44, 45 
och 46, om den medlemsstaten, antingen 
som en följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 

1. Kemikaliemyndigheten skall utarbeta ett 
förslag till en löpande plan på 
gemenskapsnivå enligt artiklarna 44, 45 och 
46, på grundval av de kriterier som 
upprättats i enlighet med artikel 43 a och 
om den, antingen som en följd av en
utvärdering av ett registreringsunderlag eller 
av annan anledning, t.ex. på grundval av 
information i registreringsunderlaget, har 
anledning att misstänka att ämnet utgör en 
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miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

hälso- eller miljörisk, i synnerhet på grund 
av bland annat något av följande skäl:

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera av 
dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och kan 
bioackumuleras.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera av 
dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och kan 
bioackumuleras.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.
Kemikaliemyndigheten skall överlämna sitt 
förslag till löpande plan till 
medlemsstaterna före den 31 december 
varje år.
1a. Medlemsstaterna får före den 31 
januari varje år överlämna synpunkter på 
innehållet i den löpande planen till 
kemikaliemyndigheten, till exempel ge 
förslag på att inbegripa andra ämnen, och 
föreslå att de tar hand om en utvärdering 
genom nationella organ. En medlemsstat 
får inte föreslå att den skall ta hand om 
utvärderingen av ett ämne som den själv 
föreslagit skall läggas till i förslaget till 
löpande plan.
1b. Kemikaliemyndigheten skall ansvara 
för utvärderingen av ämnen som är 
upptagna i den löpande planen. För att 
genomföra dessa utvärderingar får 
kemikaliemyndigheten anlita organ som 
varje medlemsstat utsett för detta ändamål 
och välja ut dem på grundval av 
medlemsstaternas önskemål som utformats 
i enlighet med punkt 1a.

Or. en

Motivering

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.
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Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 808
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

1. En medlemsstat skall ta upp ett ämne i 
en löpande plan, i syfte att fungera som 
behörig myndighet enligt artiklarna 44, 45 
och 46, om den medlemsstaten, antingen 
som en följd av dess behöriga myndighets 
utvärdering av ett registreringsunderlag 
enligt artikel 38 eller av annan anledning, 
t.ex. på grundval av information i 
registreringsunderlaget, har anledning att 
misstänka att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, i synnerhet på grund av något av 
följande skäl:

1. Kemikaliemyndigheten skall på grundval 
av de kriterier som fastställs i artikel 43a ta 
fram ett förslag till löpande 
gemenskapsplan enligt artiklarna 44, 45 och 
46, om den, antingen som en följd av 
utvärdering av ett registreringsunderlag eller 
av annan anledning, t.ex. på grundval av 
information i registreringsunderlaget, 
misstänker att ämnet utgör en hälso- eller 
miljörisk, till exempel på grund av något av 
följande skäl:

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera av 
dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och kan 
bioackumuleras.

a) Strukturell likhet med kända 
problemämnen eller ämnen som är 
långlivade och kan bioackumuleras, vilket 
detta tyder på att ämnet eller en eller flera av 
dess omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att det är långlivat och kan 
bioackumuleras.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.
Kemikaliemyndigheten skall sända 
förslaget till löpande plan till 
medlemsstaterna före den 31 december 
varje år.
1a. Medlemsstaterna kan till 
kemikaliemyndigheten lämna synpunkter 
på innehållet i förslaget till plan, föreslå 
införande av nya ämnen i den löpande 
planen och föreslå att nationella organ 
skall göra en utvärdering före den 
31 januari varje år.
1b. Kemikaliemyndigheten skall ansvara 
för utvärderingen av de ämnen som finns 
med i den löpande gemenskapsplanen. Vid 
genomförandet av utvärderingarna av 
ämnena kan kemikaliemyndigheten 
utnyttja de expertorgan som finns på den 
lista som upprättats i enlighet med artikel 
83 och som den skall välja ut, med 
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samtidigt beaktande av medlemsstaternas 
önskemål i enlighet med punkt 1a.

Or. fr

Motivering

Se samma ledamots motivering till tidigare ändringsförslag till artikel 43aa.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 809
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 
planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. 
Kemikaliemyndigheten får komma med 
synpunkter och medlemsstaterna får sända 
sina synpunkter till kemikaliemyndigheten 
eller anmäla sitt intresse av att utvärdera 
ett ämne senast den 31 mars varje år.

2. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra förteckningen på sin 
webbplats. Före detta skall 
kemikaliemyndigheten samråda med den 
medlemsstatskommitté som anges i 
artikel 72.1 e (nedan 
”medlemsstatskommittén”).

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav 

Mikolášik, Cristina Gutiérrez-Cortines, María del Pilar Ayuso González och Werner Langen

Ändringsförslag 810
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 

2. Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten lägga fram ett 
förslag till löpande plan för 
medlemsstatskommittén. Varje löpande plan 
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planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. 
Kemikaliemyndigheten får komma med 
synpunkter och medlemsstaterna får sända 
sina synpunkter till kemikaliemyndigheten 
eller anmäla sitt intresse av att utvärdera 
ett ämne senast den 31 mars varje år.

skall omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 
planerar att utvärdera varje år. Därefter skall 
kemikaliemyndigheten underrätta 
registranten/registranterna och 
offentliggöra den löpande planen på 
Internet.

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 811
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 
planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. Kemikaliemyndigheten 
får komma med synpunkter och 
medlemsstaterna får sända sina synpunkter 
till kemikaliemyndigheten eller anmäla sitt 
intresse av att utvärdera ett ämne senast 
den 31 mars varje år.

2. En löpande plan enligt punkterna 1 och 
1a skall omfatta en period på tre år; den 
skall uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen som skall 
utvärderas varje år på EU-nivå av 
kemikaliemyndigheten och, i 
förekommande fall, i de medlemsstater som 
yttrat sig inom ramen för artikel 43b, punkt 
1b. Kemikaliemyndigheten skall lämna den 
löpande gemenskapsplanen till 
medlemsstaterna senast den 28 februari varje 
år.

Or. fr

Motivering

Se motivering från samma ledamöter till tidigare ändringsförslag till artikel 43aa.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 812
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

2. En löpande plan enligt punkt 1 skall 
omfatta en period på tre år; den skall 
uppdateras årligen och skall innehålla 
uppgifter om vilka ämnen medlemsstaten 
planerar att utvärdera varje år. 
Medlemsstaterna skall lämna den löpande 
planen till kemikaliemyndigheten och de 
övriga medlemsstaterna senast den 
28 februari varje år. Kemikaliemyndigheten 
får komma med synpunkter och 
medlemsstaterna får sända sina synpunkter 
till kemikaliemyndigheten eller anmäla sitt 
intresse av att utvärdera ett ämne senast 
den 31 mars varje år.

2. Den löpande planen enligt punkt 1 och 
punkt 1a skall omfatta en period på tre år; 
den skall uppdateras årligen och skall 
innehålla uppgifter om vilka ämnen som 
planeras utvärderas varje år på 
gemenskapsnivå endera av 
kemikaliemyndigheten eller, i 
förekommande fall, av de medlemsstater 
som inkommit med en begäran i enlighet 
med punkt 1a. Kemikaliemyndigheten skall 
lämna gemenskapens löpande plan till 
kemikaliemyndigheten och de övriga 
medlemsstaterna senast den 28 februari varje 
år. 

Or. en

Motivering

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Ändringsförslag från Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

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

Ändringsförslag 813
ARTIKEL 43B, PUNKT 3

3. Om det inte inkommit några synpunkter 
på en löpande plan eller ingen annan 
medlemsstat har anmält sitt intresse får 
medlemsstaten anta denna löpande plan. 
Den behöriga myndigheten skall vara den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan.

utgår

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 814
ARTIKEL 43B, PUNKT 3

3. Om det inte inkommit några synpunkter 
på en löpande plan eller ingen annan 
medlemsstat har anmält sitt intresse får 
medlemsstaten anta denna löpande plan. 
Den behöriga myndigheten skall vara den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan.

3. Förteckningen skall uppdateras varje år.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 815
ARTIKEL 43B, PUNKT 3

3. Om det inte inkommit några synpunkter 
på en löpande plan eller ingen annan 
medlemsstat har anmält sitt intresse får 
medlemsstaten anta denna löpande plan. 
Den behöriga myndigheten skall vara den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan.

3. Om det inte inkommit några synpunkter 
på den löpande gemenskapsplanen skall
kemikaliemyndigheten anta denna löpande 
plan. I annat fall skall 
kemikaliemyndigheten utarbeta ett nytt 
förslag till löpande plan som lämnas till 
medlemsstaterna. Om det inom 30 dagar 
inte har inkommit några nya synpunker på 
innehållet i den löpande gemenskapsplanen 
skall kemikaliemyndigheten anta den. Om 
det finns motstridiga åsikter, i synnerhet i 
de fall då flera medlemsstater föreslår olika 
organ för att utvärdera samma ämne, skall 
kemikaliemyndigheten lämna planen till 
kommissionen, som antar den i enlighet 
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med förfarandet i artikel 130.3.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen från samma ledamöter till tidigare ändringsförslag till artikel 43aa.

Ändringsförslag från Werner Langen, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Guido Sacconi, 
Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, 

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

Cristina Gutiérrez-Cortines och María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 816
ARTIKEL 43B, PUNKT 4

4. Om två eller flera medlemsstater har 
tagit upp samma ämne i sina löpande 
planer eller om de, efter inlämnande av de 
löpande planerna, har anmält intresse av 
att utvärdera samma ämne skall det 
förfarande som anges i andra, tredje och 
fjärde stycket tillämpas för att avgöra 
vilken myndighet som skall fungera som 
behörig myndighet för de syften som avses i 
artiklarna 44, 45 och 46.

utgår

Kemikaliemyndigheten skall remittera 
ärendet till den medlemsstatskommitté som 
avses i artikel 72.1 e (nedan 
"medlemsstatskommittén") för att denna 
skall besluta vilken myndighet som skall 
fungera som behörig myndighet; den skall 
härvid beakta principen att fördelningen av 
ämnena mellan medlemsstaterna skall 
återspegla deras andel av gemenskapens 
samlade bruttonationalprodukt. Om möjligt 
skall man ge företräde till medlemsstater 
som redan har utvärderat 
registreringsunderlag för det berörda 
ämnet i enlighet med artiklarna 39–43.
Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar 
från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse skall de berörda 
medlemsstaterna anta sina definitiva 
löpande planer i enlighet därmed. Den 
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behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan skall fungera som behörig 
myndighet.
Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhetlig överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten redovisa de 
motstridiga ståndpunkterna för 
kommissionen, som skall besluta vilken 
myndighet som skall fungera som behörig 
myndighet i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3; medlemsstaterna skall anta 
sina definitiva löpande planer i enlighet 
därmed.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 817
ARTIKEL 43B, PUNKT 4

4. Om två eller flera medlemsstater har 
tagit upp samma ämne i sina löpande 
planer eller om de, efter inlämnande av de 
löpande planerna, har anmält intresse av 
att utvärdera samma ämne skall det 
förfarande som anges i andra, tredje och 
fjärde stycket tillämpas för att avgöra 
vilken myndighet som skall fungera som 
behörig myndighet för de syften som avses i 
artiklarna 44, 45 och 46.

4. Kemikaliemyndigheten skall i samråd 
med medlemsstatskommittén utse de 
medlemsstater som ansvarar för 
utvärderingen av de ämnen som tagits upp i 
förteckningen.

Kemikaliemyndigheten skall remittera 
ärendet till den medlemsstatskommitté som 
avses i artikel 72.1 e (nedan 
"medlemsstatskommittén") för att denna 
skall besluta vilken myndighet som skall 
fungera som behörig myndighet; den skall 
härvid beakta principen att fördelningen av 
ämnena mellan medlemsstaterna skall 
återspegla deras andel av gemenskapens 



PE 357.821v01-00 52/92 AM\565933SV.doc

SV

samlade bruttonationalprodukt. Om möjligt 
skall man ge företräde till medlemsstater 
som redan har utvärderat 
registreringsunderlag för det berörda 
ämnet i enlighet med artiklarna 39–43.
Om medlemsstatskommittén inom 60 dagar 
från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse skall de berörda 
medlemsstaterna anta sina definitiva 
löpande planer i enlighet därmed. Den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
som har tagit upp ämnet i sin definitiva 
löpande plan skall fungera som behörig 
myndighet.
Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhetlig överenskommelse skall 
kemikaliemyndigheten redovisa de 
motstridiga ståndpunkterna för 
kommissionen, som skall besluta vilken 
myndighet som skall fungera som behörig 
myndighet i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3; medlemsstaterna skall anta 
sina definitiva löpande planer i enlighet 
därmed.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Werner Langen, Anja Weisgerber, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, 

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

Ändringsförslag 818
ARTIKEL 43B, PUNKT 5

5. Så snart det fastställts vilken myndighet 
som skall fungera som behörig myndighet 
skall kemikaliemyndigheten offentliggöra 
de löpande planerna på sin webbplats.

utgår

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 819
ARTIKEL 43B, PUNKT 5

5. Så snart det fastställts vilken myndighet 
som skall fungera som behörig myndighet 
skall kemikaliemyndigheten offentliggöra 
de löpande planerna på sin webbplats.

5. De medlemsstater som utsetts (nedan: 
”de behöriga myndigheterna” för de syften 
som avses i artiklarna 44, 45 och 46) skall 
utvärdera samtliga ämnen i 
överensstämmelse med denna avdelning.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, 
Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 820
ARTIKEL 43B, PUNKT 5

5. Så snart det fastställts vilken myndighet 
som skall fungera som behörig myndighet 
skall kemikaliemyndigheten offentliggöra de 
löpande planerna på sin webbplats.

5. Kemikaliemyndigheten skall offentliggöra 
de löpande planerna på sin webbplats.

Or. en

Motivering

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Werner Langen, 
Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 

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

Ändringsförslag 821
ARTIKEL 43B, PUNKT 6

6. Den behöriga myndighet som fastställts i 
enlighet med punkterna 1–4 skall utvärdera 
alla ämnen som är upptagna i dess löpande 
plan i enlighet med detta kapitel.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 43aa från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies och Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 822
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)

6a. En medlemsstat får när som helst 
anmäla ett nytt ämne till 
kemikaliemyndigheten om medlemsstaten 
har tillgång till uppgifter som tyder på att 
ämnet är hälso- eller miljöfarligt. 
Kemikaliemyndigheten skall, om detta är 
motiverat, lägga till detta ämne till 
förteckningen över ämnen som skall 
utvärderas enligt den löpande planen.

Or. en

Motivering

See justification of the same authors on previous amendment on art. 43a bis.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 823
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)
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6a. En medlemsstat får när som helst lägga 
till nya ämnen till sin löpande plan om det 
framkommer uppgifter som tyder på att 
ämnet är hälso- och miljöfarligt. 
Medlemsstaten måste informera 
kemikaliemyndigheten om sin avsikt att 
lägga till ämnet till sin löpande plan. Om 
fler än en medlemsstat anmäler samma 
ämne till kemikaliemyndigheten skall den 
första medlemsstat som informerade 
kemikaliemyndigheten utses att utvärdera 
ämnet.

Or. en

Motivering

To ensure that Member States can decide to do a substance evaluation if new information 
emerges, whether the substance is on their rolling plan or not.

Ändringsförslag från Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 824
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)

6a. En medlemsstat har alltid möjlighet att 
lägga till ett ämne till sin löpande plan om 
det har kommit uppgifter om risk för 
skadliga hälso- och miljöeffekter.
Medlemsstaten skall informera 
kemikaliemyndigheten om sin avsikt att 
lägga till detta ämne i den löpande planen.
Om fler än en medlemsstat sänder ett
meddelande till kemikaliemyndigheten om 
samma ämne skall medlemsstatskommittén 
besluta vilken medlemsstat som skall utföra 
utvärderingen.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att myndigheterna i medlemsstaterna har kvar möjligheten att ta initiativ till en 
utvärdering om det kommer nya uppgifter om risker för skadliga hälso- och miljöeffekter.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 825
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)

6a. En medlemsstat får när som helst 
anmäla ett ämne till kemikaliemyndigheten 
om medlemsstaten har tillgång till 
uppgifter som tyder på att ämnet är hälso-
eller miljöfarligt. Kemikaliemyndigheten 
skall, om detta är motiverat, lägga till detta 
ämne till förteckningen över ämnen som 
skall utvärderas enligt den löpande planen.
Om kemikaliemyndigheten beslutar att inte 
lägga till ämnet till förteckningen över 
ämnen som skall utvärderas får 
medlemsstaten besluta att själv genomföra 
en utvärdering. Medlemsstaten måste 
meddela kemikaliemyndigheten om att den 
ämnar genomföra en utvärdering.

Or. en

Motivering

It is important to ensure that Member States can decide to do a substance evaluation even if 
the Agency decides not to do so.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 826
ARTIKEL 44, PUNKT 1

1. Om den behöriga myndigheten anser att 
det krävs ytterligare information (även 
sådan information som inte erfordras enligt
bilagorna V–VIII) för att det skall vara 
möjligt att avgöra om det finns fog för 
misstankarna enligt artikel 43b.1, skall den 
utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

1. Om kemikaliemyndigheten anser att det 
krävs ytterligare information, utöver vad 
som erfordras enligt artiklarna 9, 12 och 13, 
skall den utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

Or. de
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Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 827
ARTIKEL 44, PUNKT 1

1. Om den behöriga myndigheten anser att 
det krävs ytterligare information (även sådan 
information som inte erfordras enligt 
bilagorna V–VIII) för att det skall vara 
möjligt att avgöra om det finns fog för 
misstankarna enligt artikel 43b.1, skall den 
utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

1. Om kemikaliemyndigheten anser att det 
krävs ytterligare information (även sådan 
information som inte erfordras enligt 
bilagorna V–VIII) för att det skall vara 
möjligt att avgöra om det finns fog för 
misstankarna enligt artikel 43a.1a, skall den 
utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag artikel 38.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 828
ARTIKEL 44, PUNKT 1

1. Om den behöriga myndigheten anser att 
det krävs ytterligare information (även 
sådan information som inte erfordras enligt 
bilagorna V–VIII) för att det skall vara 
möjligt att avgöra om det finns fog för 
misstankarna enligt artikel 43b.1, skall den 
utarbeta ett förslag till beslut, med 
angivande av skäl, i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.

1. Om kemikaliemyndigheten anser att det 
krävs ytterligare information utöver 
registreringsunderlaget med de viktiga 
uppgifter som anges i artikel 9 och de tester 
registranten föreslår skall den mot 
bakgrund av en riskanalys utarbeta ett 
förslag till beslut i vilket det krävs att 
registranten skall lämna ytterligare 
information. Beslutet skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 48 och 49.
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Or. it

Motivering

Kraven på ytterligare information bör grundas på risker. Detta ändringsförslag hör ihop med 
de övriga ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 829
ARTIKEL 44, PUNKT 2

2. Registranten skall överlämna erforderlig 
information till kemikaliemyndigheten.

utgår

Or. fr

Motivering

För att skapa större effektivitet verkar det lämpligt att endast ha en enda löpande 
gemenskapsplan och inte ett antal underordnade löpande nationella planer. Det åligger 
vidare kemikaliemyndigheten att genomföra denna löpande plan, i vilken också 
medlemsstaternas problem skall beaktas. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 830
ARTIKEL 44, PUNKT 3

3. Ett förslag till beslut i vilket det krävs att 
registranten skall lämna mer information, 
skall utarbetas inom tolv månader från det 
att den löpande planen har offentliggjorts 
på kemikaliemyndighetens webbplats.

utgår

Or. fr

Motivering

För att skapa större effektivitet verkar det lämpligt att endast ha en enda löpande 
gemenskapsplan och inte ett antal underordnade löpande nationella planer. Det åligger 
vidare kemikaliemyndigheten att genomföra denna löpande plan, i vilken också 
medlemsstaternas problem skall beaktas. (Françoise Grossetête)
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 831
ARTIKEL 44, PUNKT 3

3. Ett förslag till beslut i vilket det krävs att 
registranten skall lämna mer information, 
skall utarbetas inom tolv månader från det 
att den löpande planen har offentliggjorts 
på kemikaliemyndighetens webbplats.

3. Ett förslag till beslut i vilket det krävs att 
registranten skall lämna mer information, 
skall utarbetas inom tolv månader från det 
att förteckningen enligt artikel 43a.1b har 
offentliggjorts. Då ett ämne tas med i 
förteckningen enligt artikel 43a.1a inleds 
en ny tolvmånadersfrist för detta ämne.
Om kemikaliemyndigheten inte utarbetar 
något förslag till beslut inom tolv månader 
efter det att ett ämne tagits med i 
förteckningen enligt artikel 43a.1a skall 
utvärderingen anses vara avslutad.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag till artikel 38. För att garantera att förfarandet uppnår målen 
bör kemikaliemyndigheten fastställa en tidsfrist för utarbetande av förslaget till beslut.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 832
ARTIKEL 44, PUNKT 4

4. När den behöriga myndigheten avslutar 
utvärderingen enligt punkterna 1, 2 och 3 
skall den underrätta kemikaliemyndigheten 
om detta inom tolv månader från det att 
utvärderingen av ämnet inleddes. Om 
denna tidsfrist överskrids skall 
utvärderingen anses vara avslutad.

utgår

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag till artikel 38 och artikel 44.3 andra stycket.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik och 

Werner Langen

Ändringsförslag 833
ARTIKEL 44, PUNKT 4

4. När den behöriga myndigheten avslutar 
utvärderingen enligt punkterna 1, 2 och 3 
skall den underrätta kemikaliemyndigheten 
om detta inom tolv månader från det att 
utvärderingen av ämnet inleddes. Om denna 
tidsfrist överskrids skall utvärderingen anses 
vara avslutad.

4. När kemikaliemyndigheten avslutar 
utvärderingen enligt punkterna 1, 2 och 3 
skall den underrätta 
registranten/registranterna om detta inom 
tolv månader från det att utvärderingen av 
ämnet inleddes. Om denna tidsfrist 
överskrids skall utvärderingen anses vara 
avslutad.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag stämmer överens med de ändringar som begärts för att förfarandet 
skall koncentreras till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola 
med flera)

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.
(Werner Langen)

Ändringsförslag från Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 834
ARTIKEL 44, PUNKT 4

4. När den behöriga myndigheten avslutar 
utvärderingen enligt punkterna 1, 2 och 3 
skall den underrätta kemikaliemyndigheten
om detta inom tolv månader från det att 
utvärderingen av ämnet inleddes. Om denna 
tidsfrist överskrids skall utvärderingen anses 
vara avslutad.

4. När kemikaliemyndigheten avslutar 
utvärderingen enligt punkterna 1, 2 och 3 
skall den underrätta medlemsstaterna om 
detta inom tolv månader från det att 
utvärderingen av ämnet inleddes. Om denna 
tidsfrist överskrids skall utvärderingen anses
vara avslutad.

Or. fr
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Motivering

För att skapa större effektivitet verkar det lämpligt att endast ha en enda löpande 
gemenskapsplan och inte ett antal underordnade löpande nationella planer. Det åligger 
vidare kemikaliemyndigheten att genomföra denna löpande plan, i vilken också 
medlemsstaternas problem skall beaktas. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll när det gäller utvärdering 
av kemikalier, samtidigt som man på bästa sätt använder tillgängliga resurser, särskilt den 
sakkunskap som redan finns i medlemsstaterna.

Detta ändringsförslag hör samman med de ändringsförslag som samma ledamöter lagt fram 
till avdelning VI. De ersätter ändringsförslag 34-36 och 38-49 i förslaget till betänkande. 

Detta ändringsförslag ersätter särskilt ändringsförslag ändringsförslag 43 i förslaget till 
betänkande. (Guido Sacconi med flera)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 835
ARTIKEL 45, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall grunda 
sin utvärdering av ett ämne på eventuella 
tidigare utvärderingar enligt denna 
avdelning. Ett förslag till beslut enligt 
artikel 44 i vilket det krävs ytterligare 
information får endast motiveras av ändrade 
omständigheter eller av att nya kunskaper 
förvärvats.

1. Kemikaliemyndigheten eller det 
nationella organ som har hand om en 
utvärdering skall grunda sin utvärdering av 
ett ämne på eventuella tidigare utvärderingar 
enligt denna avdelning. Ett förslag till beslut 
enligt artikel 44 i vilket det krävs ytterligare 
information får endast motiveras av ändrade 
omständigheter eller av att nya kunskaper 
förvärvats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.. 

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi med 
flera)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, 
Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis 

och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 836
ARTIKEL 45, PUNKT 2

2. För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt när det gäller 
förfrågningar om ytterligare information 
skall kemikaliemyndigheten granska 
förslag till beslut enligt artikel 44 och 
utarbeta kriterier och prioriteringar. Om 
lämpligt skall genomförandeåtgärder antas 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3.

utgår

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag artikel 38. (Anja Weisgerber) 

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet. (Langen) 

Detta ändringsförslag stämmer överens med de ändringar som begärts för att förfarandet 
skall koncentreras till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola 
med flera)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 837
ARTIKEL 45, PUNKT 2

2. För att säkerställa ett harmoniserat 
tillvägagångssätt när det gäller 
förfrågningar om ytterligare information 
skall kemikaliemyndigheten granska 
förslag till beslut enligt artikel 44 och 
utarbeta kriterier och prioriteringar. Om 
lämpligt skall genomförandeåtgärder antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3.

2. Om lämpligt skall genomförandeåtgärder 
antas i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.

In particular, this amendment covers amendments 44 in the draft report. (Guido Sacconi med 
flera)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 838
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall den behöriga myndigheten använda 
den information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och vidarebefordra 
den erhållna information till 
kommissionen, kemikaliemyndigheten och 
de övriga medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten,
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall kemikaliemyndigheten ställa den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2 till 
medlemsstaternas förfogande, och 
vidarebefordra informationen till 
kommissionen. Kemikaliemyndigheten skall 
underrätta kommissionen, registranten och 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 38.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik och 

Werner Langen

Ändringsförslag 839
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall den behöriga myndigheten använda 
den information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information 
till kommissionen, kemikaliemyndigheten 
och de övriga medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

2. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
kommissionen, registranten och de behöriga 
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna 
om sina slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de syften 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och hur 
detta skall ske.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av att man valt att koncentrera hela utvärderingsförfarandet 
till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till 
artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola med flera)

De uppgifter som framkommer genom utvärderingen kan eventuellt användas för tillstånds-
eller begränsningsförfaranden. (Werner Langen)

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 840
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall den behöriga myndigheten använda 
den information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och vidarebefordra
den erhållna information till kommissionen, 
kemikaliemyndigheten och de övriga 

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall kemikaliemyndigheten använda den 
information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och vidarebefordra 
den erhållna information till kommissionen  
och medlemsstaterna. 
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medlemsstaterna. Den behöriga 
myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
kommissionen, registranten och 
medlemsstaterna om sina slutsatser om 
huruvida den erhållna informationen skall 
användas och hur detta skall ske.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 841
ARTIKEL 46, PUNKT 2

2. När ämnesutvärderingen har avslutats 
skall den behöriga myndigheten använda 
den information som genererats vid denna 
utvärdering för de syften som avses i 
artiklarna 56.3 och 66.2, och 
vidarebefordra den erhållna information 
till kommissionen, kemikaliemyndigheten 
och de övriga medlemsstaterna. Den 
behöriga myndigheten skall underrätta 
kommissionen, kemikaliemyndigheten, 
registranten och de behöriga myndigheterna 
i de övriga medlemsstaterna om sina 
slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas och hur detta 
skall ske.

2. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
kommissionen, registranten och de behöriga 
myndigheterna i de övriga medlemsstaterna 
om sina slutsatser om huruvida den erhållna 
informationen skall användas för de syften 
som avses i artiklarna 56.3 och 66.2 och hur 
detta skall ske.

Or. de
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Motivering

De uppgifter som framkommer genom utvärderingen kan eventuellt användas för tillstånds-
eller begränsningsförfaranden.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 842
ARTIKEL 46A (ny)

1. Kemikaliemyndigheten skall granska den 
information som lämnats in till följd av 
tillämpningen av artikel 43a för att 
kontrollera att den  inlämnade 
informationen överensstämmer med de 
krav som skall tillämpas för den relevanta 
kombinationen av kriterier i bilaga IC.
2. På grundval av den granskning som 
utförts enligt punkt 1 får 
kemikaliemyndigheten utarbeta ett förslag 
till beslut om att registranten inom en viss 
tid skall lämna in den information som 
behövs för att registreringen skall uppfylla 
kraven på relevant information.
3. Kemikaliemyndigheten skall informera 
kommissionen, medlemsstaterna och 
registranten om sina slutsatser och om 
huruvida den avser att inleda en 
ämnesutvärdering eller vidta 
riskhanteringsåtgärder på gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

The Agency should perform a completeness and compliance check in order to verify that the 
registrant has satisfied all obligations resulting from the application of Article 43a. It should 
also be possible, on the basis of information already available, to proceed immediately to a 
recommendation for the initiation of substance evaluation or Community risk management 
measures.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 843
ARTIKEL 47, INLEDNINGEN

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid 
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 
storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII 
får den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om en behörig myndighet i en 
medlemsstat kan lägga fram bevis som 
visar att risken vid användningen av en 
isolerad intermediär är otillräckligt 
kontrollerad får den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

Or. en

Motivering

The Commission text requires a very high burden of evidence on a Member State before they 
are allowed to ask for more information on the safety of intermediates; this amendment 
reduces this burden.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 844
ARTIKEL 47, INLEDNINGEN

För isolerade intermediärer som används 
på plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid 
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 
storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII 
får den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

Kemikaliemyndigheten och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat på vars 
territorium anläggningen är belägen får 
begära information om intermediärer som 
förvaras i företagen i enlighet med artikel 
16. Kemikaliemyndigheten får utvärdera 
denna information i enlighet med 
artikel 40.

Or. de
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Motivering

Kemikaliemyndigheten bör, liksom medlemsstaternas behöriga myndigheter, också ha 
möjlighet att granska intermediärer.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 845
ARTIKEL 47, INLEDNINGEN

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid 
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 
storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII 
får den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. För intermediärer som uppfyller 
kriterierna i artikel 54 skall den behöriga 
myndigheten 

Or. en

Motivering

Intermediates that meet the criteria of very high concern may pose a serious risk to workers, 
and occupational exposure to them should be minimised. Therefore the availability of 
alternatives to intermediates that meet the criteria of very high concern should be considered 
with a view to the substitution of such intermediates by safer alternatives. This would also 
contribute to better implementation of existing legislation on workers’ safety.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 846
ARTIKEL 47, INLEDNINGEN

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid 
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 

För isolerade intermediärer som används på 
plats skall varken utvärdering av 
testningsförslag eller ämnesutvärdering 
tillämpas. Om det kan visas att risken vid 
användningen av en isolerad intermediär 
som används på plats är av samma 
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storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII får 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat på vars territorium 
anläggningen är belägen

storleksordning som den risk som 
uppkommer vid användning av ämnen som 
enligt artikel 54 skall upptas i bilaga XIII får 
kemikaliemyndigheten

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av att man valt att koncentrera hela utvärderingsförfarandet 
till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till 
artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 847
ARTIKEL 47, LED A

a) begära att registranten lämnar 
ytterligare information som har direkt 
samband med den risk som identifierats (en 
sådan begäran skall åtföljas av en skriftlig 
motivering),

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Werner Langen till artikel 47, inledningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 848
ARTIKEL 47, LED A

a) begära att registranten lämnar ytterligare 
information som har direkt samband med 
den risk som identifierats (en sådan 
begäran skall åtföljas av en skriftlig 
motivering),

a) begära att registranten lämnar ytterligare 
information, i synnerhet om tillgången på 
alternativ och en ersättningsplan,

Or. en
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Motivering

Se motivering till ändringsförslag av Carl Schlyter med flera till artikel 47, inledningen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 849
ARTIKEL 47, LED B

b) granska den information som har 
inkommit och, om nödvändigt, vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa de risker 
som har identifierats vid den aktuella 
anläggningen.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Werner Langen till artikel 47, inledningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 850
ARTIKEL 47, LED B

b) granska den information som har 
inkommit och, om nödvändigt, vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa de risker 
som har identifierats vid den aktuella 
anläggningen.

b) granska den information som har 
inkommit och, om nödvändigt, vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa riskerna, i 
synnerhet om det finns säkrare alternativ.

Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslag av Carl Schlyter med flera till artikel 47, inledningen.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 851
ARTIKEL 47, STYCKE 2
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Det förfarande som anges i första stycket 
får endast användas av de behöriga 
myndigheter som avses i samma punkt.

utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget från Carl Schlyter m.fl. till artikel 47, inledningen.

Ändringsförslag från Werner Langen, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav 

Mikolášik

Ändringsförslag 852
ARTIKEL 48, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall 
underrätta de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna om sitt förslag till 
beslut enligt artiklarna 39, 40 eller 44 och 
informera dem om att de har rätt att 
inkomma med synpunkter inom 30 dagar 
från mottagandet. Den behöriga 
myndigheten skall beakta eventuella 
synpunkter som inkommer och får ändra 
förslaget till beslut i enlighet med dessa.

1. Kemikaliemyndigheten skall underrätta 
de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna om sitt förslag till 
beslut enligt artiklarna 40, 43aa eller 44
och informera dem om att de har rätt att 
inkomma med synpunkter inom 30 dagar 
från mottagandet. Kemikaliemyndigheten
skall beakta eventuella synpunkter som 
inkommer och får ändra förslaget till beslut i 
enlighet med dessa.

Or. de

Motivering

Det händer ofta att tillverkningen eller importen ställs in endast för en viss tid, t.ex. i 
samband med särskilda situationer på företaget, byggnadsarbeten osv. Detta måste vara 
möjligt utan att en registrering automatiskt upphör att vara giltig. (Werner Langen)

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen. På 
grundval av den ändring som föreslås till artikel 43a bör registreringen betraktas som ogiltig 
endast i de fall då tillverkaren en gång för alla har lagt ned verksamheten. Det finns fall där 
tillverkningen endast har upphört tillfälligt, t.ex. på grund av ekonomiska problem, 
svårigheter att driva en anläggning etc., och som inte motiverar att registreringen skall 
ogiltigförklaras. Detta bör klargöras i texten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola)
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 853
ARTIKEL 48, PUNKT 2

2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
den behöriga myndigheten om detta; 
registreringen skall då inte längre vara giltig
och ingen ytterligare information får begäras 
om ämnet såvida inte registranten lämnar in 
ett nytt registreringsunderlag.

2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
kemikaliemyndigheten om detta; de 
skyldigheter som följer av registreringen 
skall då inte längre vara tillämpliga och 
ingen ytterligare information får begäras om 
ämnet. Om registranten slutgiltigt upphör 
att tillverka eller importera ämnet skall 
registreringen efter ett år inte längre vara 
giltig såvida inte registranten inom 
utgången av denna frist överför de 
rättigheter som erhållits via registreringen 
på tredje part.

Or. de

Motivering

Det händer ofta att tillverkningen eller importen ställs in endast för en viss tid, t.ex. i 
samband med särskilda situationer på företaget, konstruktionsarbeten osv. Detta måste vara 
möjligt utan att en registrering automatiskt upphör att vara giltig.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 854
ARTIKEL 48, PUNKT 2

2. Om en registrant har upphört att tillverka 
eller importera ämnet skall denne informera 
den behöriga myndigheten om detta; 
registreringen skall då inte längre vara giltig 
och ingen ytterligare information får begäras 
om ämnet såvida inte registranten lämnar in 
ett nytt registreringsunderlag.

2. Om en registrant helt har upphört att 
tillverka eller importera ämnet skall denne 
informera kemikaliemyndigheten om detta; 
registreringen skall då inte längre vara giltig 
och ingen ytterligare information får begäras 
om ämnet såvida inte registranten lämnar in 
ett nytt registreringsunderlag.

Or. it

Motivering

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen. På 
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grundval av den ändring som föreslås till artikel 43a bör registreringen betraktas som ogiltig 
endast i de fall då tillverkaren en gång för alla har lagt ned verksamheten. Det finns fall där 
tillverkningen endast har upphört tillfälligt, t.ex. på grund av ekonomiska problem, 
svårigheter att driva en anläggning etc., och som inte motiverar att registreringen skall 
ogiltigförklaras. Detta bör klargöras i texten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 855
ARTIKEL 48, PUNKT 3

3. Registranten får upphöra med 
tillverkningen eller importen när denne 
mottar förslaget till beslut. I sådana fall 
skall registranten informera den behöriga 
myndigheten om detta; registreringen skall 
då inte längre vara giltig och ingen 
ytterligare information får begäras om 
ämnet såvida inte registranten lämnar in ett 
nytt registreringsunderlag.

3. Punkt 1 skall gälla även när registranten 
vill upphöra med tillverkningen eller 
importen när denne mottar förslaget till 
beslut.

Or. de

Motivering

Det händer ofta att tillverkningen eller importen ställs in endast för en viss tid, t.ex. i 
samband med särskilda situationer på företaget, konstruktionsarbeten osv. Detta måste vara 
möjligt utan att en registrering automatiskt upphör att vara giltig.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 856
ARTIKEL 48, PUNKT 3

3. Registranten får upphöra med 
tillverkningen eller importen när denne 
mottar förslaget till beslut. I sådana fall skall 
registranten informera den behöriga 
myndigheten om detta; registreringen skall 
då inte längre vara giltig och ingen 
ytterligare information får begäras om ämnet 
såvida inte registranten lämnar in ett nytt 

3. Registranten får helt upphöra med 
tillverkningen eller importen när denne 
mottar förslaget till beslut. I sådana fall skall 
registranten informera 
kemikaliemyndigheten om detta; 
registreringen skall då inte längre vara giltig 
och ingen ytterligare information får begäras 
om ämnet såvida inte registranten lämnar in 
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registreringsunderlag. ett nytt registreringsunderlag.

Or. it

Motivering

För att förenkla och koncentrera förfarandet bör kemikaliemyndigheten ansvara för 
utvärderingarna och ha ensamrätt att fatta beslut om samtliga aspekter av utvärderingen. På 
grundval av den ändring som föreslås till artikel 43a bör registreringen betraktas som ogiltig 
endast i de fall då tillverkaren en gång för alla har lagt ned verksamheten. Det finns fall där 
tillverkningen endast har upphört tillfälligt, t.ex. på grund av ekonomiska problem, 
svårigheter att driva en anläggning etc., och som inte motiverar att registreringen skall 
ogiltigförklaras. Detta bör klargöras i texten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 857
ARTIKEL 48, PUNKT 3A (ny)

3a. Bestämmelserna i punkterna 1 till 3 
skall gälla på motsvarande sätt som i fråga 
om kemikaliemyndighetens förslag till 
beslut enligt artikel 44.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslag till artikel 38.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 858
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 
till kemikaliemyndigheten, tillsammans 
med eventuella synpunkter från 
registranten eller nedströmsanvändaren; 
den skall ange hur dessa synpunkter har 
beaktats. Kemikaliemyndigheten skall 

1. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra sina förslag till beslut enligt 
artiklarna 39, 40, 41, 43, 43a och 44 till de 
övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.
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vidarebefordra detta förslag till beslut och 
synpunkterna till de övriga 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av att man valt att koncentrera hela utvärderingsförfarandet 
till kemikaliemyndigheten och stämmer överens med den ändring som föreslagits till 
artikel 43a. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artikarna i 
avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer och Chris Davies

Ändringsförslag 859
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 
till kemikaliemyndigheten, tillsammans med 
eventuella synpunkter från registranten eller 
nedströmsanvändaren; den skall ange hur 
dessa synpunkter har beaktats. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
detta förslag till beslut och synpunkterna 
till de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

1. Kemikaliemyndigheten skall
vidarebefordra sitt förslag till beslut eller 
det förslag som utarbetats av det 
rapporterande organet i en medlemsstat i 
enlighet med artikel 39, 40 eller 44 , 
tillsammans med eventuella synpunkter från 
intressenterna, Europeiskt centrum för 
validering av alternativa metoder 
(ECVAM) och registranten eller 
nedströmsanvändaren; den skall underrätta 
medlemsstaterna om hur dessa synpunkter 
har beaktats. 

Or. en

Motivering

Modified version of the new amendment on Article 49 (paragraphs 1-4) introduced by various 
authors with a change in the first paragraph (see underlined).

The circulation of comments should include comments from other stakeholders and ECVAM. 
(Caroline Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 39 (1a), Article 39 (1b) and Article 39 (2). Any comments 
received in accordance with Article 39, paragraphs 1a and 1b, should be submitted together 
with the comments from the registrant or downstream user for examination by the Agency and 
the competent authorities of the other Member States. (Chris Davies) 
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 860
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 
till kemikaliemyndigheten, tillsammans 
med eventuella synpunkter från 
registranten eller nedströmsanvändaren; 
den skall ange hur dessa synpunkter har 
beaktats. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra detta förslag till beslut och 
synpunkterna till de övriga
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra sina förslag till beslut och 
synpunkterna till medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, i enlighet med artiklarna 40, 
41, 43, 43aa och 44.

Or. de

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena Ek, Alexander 
Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête, 

Ändringsförslag 861
ARTIKEL 49, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat skall anmäla sitt förslag till 
beslut i enlighet med artikel 39, 40 eller 44 
till kemikaliemyndigheten, tillsammans med 
eventuella synpunkter från registranten eller 
nedströmsanvändaren; den skall ange hur 
dessa synpunkter har beaktats. 
Kemikaliemyndigheten skall vidarebefordra 
detta förslag till beslut och synpunkterna 
till de övriga medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

1. Kemikaliemyndigheten skall
vidarebefordra sitt förslag till beslut eller 
det förslag som utarbetats av det 
rapporterande organet i en medlemsstat i 
enlighet med artikel 39, 40 eller 44 , 
tillsammans med eventuella synpunkter från 
registranten eller nedströmsanvändaren; den 
skall underrätta medlemsstaterna om hur 
dessa synpunkter har beaktats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
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samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande.

In particular, this amendment covers amendments 48 and 49 of the draft report. (Guido 
Sacconi med flera)

As part of a harmonised procedure, and in order to avoid any disparities, examination of the 
testing proposals and of the dossiers should be managed by the Agency, which will be able to 
draw on a European network of evaluation agencies and institutes. (Françoise Grossetête) 

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 862
ARTIKEL 49, PUNKT 2

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter 
lämna förslag på ändringar av förslaget till 
beslut till kemikaliemyndigheten, med kopia 
till den behöriga myndigheten. 
Kemikaliemyndigheten får inom samma 
period lämna förlag på ändringar av 
förslaget till beslut, med kopia till den 
behöriga myndigheten.

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får 
medlemsstaterna lämna förslag på ändringar 
av förslaget till beslut till 
kemikaliemyndigheten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 863
ARTIKEL 49, PUNKT 2

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 
förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten, med kopia till 

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 
förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten.
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den behöriga myndigheten. 
Kemikaliemyndigheten får inom samma 
period lämna förlag på ändringar av 
förslaget till beslut, med kopia till den 
behöriga myndigheten.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Bairbre de Brún och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 864
ARTIKEL 49, PUNKT 2

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 
förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten, med kopia till 
den behöriga myndigheten. 
Kemikaliemyndigheten får inom samma 
period lämna förlag på ändringar av 
förslaget till beslut, med kopia till den 
behöriga myndigheten.

2. Inom 30 dagar efter det att förslaget till 
beslut har vidarebefordrats, får övriga 
medlemsstaters behöriga myndigheter lämna 
förslag på ändringar av förslaget till beslut 
till kemikaliemyndigheten.

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 865
ARTIKEL 49, PUNKT 3

3. Om kemikaliemyndigheten inte erhåller 
några förslag eller inte själv lagt fram något 
förslag inom 30 dagar skall den fatta 
beslutet i den version som anmälts enligt 

3. Om kemikaliemyndigheten inte erhåller 
några förslag inom 30 dagar skall den fatta 
beslutet i den version som anmälts enligt 
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punkt 1. punkt 1.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 866
ARTIKEL 49, PUNKT 4

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall 
remittera förslaget till beslut och föreslagna 
ändringar till medlemsstatskommittén inom 
15 dagar räknat från slutet av den 
30-dagarsperiod som avses i punkt 2. 
Kemikaliemyndigheten skall agera på
samma sätt om den själv har gjort ett 
ändringsförslag i enlighet med punkt 2.

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall 
remittera förslaget till beslut och föreslagna 
ändringar till medlemsstatskommittén inom 
15 dagar räknat från slutet av den 
30-dagarsperiod som avses i punkt 2. 

Or. fr

Motivering

Se motivering till ändringsförslag till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 867
ARTIKEL 44, PUNKT 4

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall 
remittera förslaget till beslut och föreslagna 
ändringar till medlemsstatskommittén inom 
15 dagar räknat från slutet av den 
30-dagarsperiod som avses i punkt 2. 
Kemikaliemyndigheten skall agera på 
samma sätt om den själv har gjort ett 

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till 
beslut. Kemikaliemyndigheten skall granska
förslaget och, inom 15 dagar räknat från 
slutet av den 30-dagarsperiod som avses i 
punkt 2, fatta ett beslut.
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ändringsförslag i enlighet med punkt 2.

Or. de

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 868
ARTIKEL 49, PUNKT 4

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag får den ändra förslaget till
beslut. Kemikaliemyndigheten skall 
remittera förslaget till beslut och 
föreslagna ändringar till 
medlemsstatskommittén inom 15 dagar 
räknat från slutet av den 30-dagarsperiod 
som avses i punkt 2. Kemikaliemyndigheten 
skall agera på samma sätt om den själv har 
gjort ett ändringsförslag i enlighet med 
punkt 2.

4. Om kemikaliemyndigheten mottar ett 
ändringsförslag skall den undersöka
förslaget och får fatta beslut inom 15 dagar 
räknat från slutet av den 30-dagarsperiod 
som avses i punkt 2.

Or. it

Motivering

För att göra förfarandet enklare och snabbare bör kemikaliemyndigheten ensam ansvara för 
beslutsprocessen. Att involvera medlemsstatskommittén och i synnerhet att eventuellt kräva 
ett enhälligt beslut riskerar att blockera systemet. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis, Miroslav Mikolášik och 

Werner Langen

Ändringsförslag 869
ARTIKEL 49, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra eventuella ändringsförslag 

utgår
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till de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna och ge dem 
möjlighet att inkomma med synpunkter 
inom 30 dagar. Medlemsstatskommittén 
skall beakta de mottagna synpunkterna.

Or. it

Motivering

För att göra förfarandet enklare och snabbare bör kemikaliemyndigheten ensam ansvara för 
beslutsprocessen. Att involvera medlemsstatskommittén och i synnerhet att eventuellt kräva 
ett enhälligt beslut riskerar att blockera systemet. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Marcello Vernola 
med flera) 

Se motiveringen till ändringsförslaget av Werner Langen till artikel 49.1.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 870
ARTIKEL 49, PUNKT 5

5. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra eventuella ändringsförslag 
till de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna och ge dem möjlighet 
att inkomma med synpunkter inom 30 dagar. 
Medlemsstatskommittén skall beakta de 
mottagna synpunkterna.

5. Kemikaliemyndigheten skall 
vidarebefordra eventuella ändringsförslag 
till de berörda registranterna eller 
nedströmsanvändarna och ge dem möjlighet 
att inkomma med synpunkter inom 30 dagar.

Or. fr

Motivering

Se motivering till ändringsförslag till artikel 49.1.

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

Werner Langen och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 871
ARTIKEL 49, PUNKT 6
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6. Om medlemsstatskommittén inom 60 
dagar från remitteringen når en enhällig 
överenskommelse om förslaget till beslut 
skall kemikaliemyndigheten fatta beslutet i 
enlighet därmed.

utgår

Om medlemsstatskommittén inte når någon 
enhällig överenskommelse skall den anta 
ett yttrande i enlighet med artikel 81.8 inom 
60 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall överlämna 
detta yttrande till kommissionen.

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 49.1 och artikel 49.5.

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

Werner Langen och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 872
ARTIKEL 49, PUNKT 7

7. Inom 60 dagar efter det att detta yttrande 
mottagits skall kommissionen utarbeta ett 
förslag till beslut, som skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.2.

utgår

Or. it

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 49.1 och artikel 49.5.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 873
ARTIKEL 49, PUNKT 8

8. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 3 och 6 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 

utgår
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och 89.

Or. fr

Motivering

Se motivering till ändringsförslag till artikel 49.1 och artikel 49.5.

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 874
ARTIKEL 49, PUNKT 8

8. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar enligt punkterna 3 och 6 får 
överklagas i enlighet med artiklarna 87, 88 
och 89.

8. De beslut som kemikaliemyndigheten 
fattar får överklagas i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89.

Or. it

Motivering

Klagomål enligt artiklarna 87-89 bör inte enbart begränsas till beslut på grundval av vissa 
punkter, utan bör alltid tillåtas. Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga 
ändringsförslagen till artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 875
ARTIKEL 49A (ny)

Artikel 49a
Kemikaliemyndighetens beslutsfattande 

under utvärderingen
Kemikaliemyndigheten skall lägga fram sitt 
förslag till beslut i enlighet med artikel 44 
för medlemsstatskommittén, tillsammans 
med uppgifter om hur eventuella 
synpunkter från registranten eller 
nedströmsanvändaren har beaktats. 
Bestämmelserna i artikel 49, 
punkterna 6-8, skall tillämpas på denna 
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artikel.

Or. de

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 38.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 876
ARTIKEL 50, RUBRIK

Kostnadsdelning för försök på ryggradsdjur, 
när en överenskommelse inte kan nås mellan 

registranter

Kostnadsdelning för djurförsök och andra 
försök, när en överenskommelse inte kan nås 

mellan registranter

Or. en

Motivering

Part of the OSOR proposal.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 877
ARTIKEL 50, PUNKT 1

1. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare utför ett försök på 
andras vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas lika mellan dem.

1. Om i enlighet med artikel 39 flera 
registranter och/eller nedströmsanvändare 
av samma ämne har lämnat in
testningsförslag, skall den utvärderande 
behöriga myndigheten ge dem möjlighet att 
inom 30 dagar nå en överenskommelse om 
vem som skall genomföra och lämna in 
undersökningen. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare genomför en 
undersökning på de andra berörda 
parternas vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas lika mellan dem.

Or. en
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Motivering

A process to reach an agreement on who will carry out and submit the study should be 
provided for. This is conform the provisions of Point 41 (1) of the Commission's Consultation 
Document. The changes proposed in the second sentence are a drafting improvement.

Ändringsförslag från Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Cristiana Muscardini, 
Sergio Berlato, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe Castiglione, 

Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 878
ARTIKEL 50, PUNKT 1

1. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare utför ett försök på 
andras vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas lika mellan dem.

1. Om en registrant eller 
nedströmsanvändare utför ett försök på 
andras vägnar skall kostnaderna för 
undersökningen delas mellan dem.

Kemikaliemyndigheten skall fastställa 
kriterierna för delning av kostnaderna på 
ett öppet och proportionellt sätt.

Or. it

Motivering

För att kostnaderna skall vara proportionella bör kemikaliemyndigheten fastställa jämlika 
kriterier. Detta ändringsförslag hör ihop med de övriga ändringsförslagen till artikarna i 
avdelning VI, Utvärdering av ämnen. (Alessandro Foglietta med flera)

För att kostnaderna skall vara proportionella bör kemikaliemyndigheten fastställa jämlika 
kriterier. (Marcello Vernola med flera)

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 879
ARTIKEL 50, PUNKT 1A (ny)

1a. Om det inte är möjligt att nå en sådan 
överenskommelse och undersökningen 
omfattar försök på ryggradsdjur, skall den 
utvärderande behöriga myndigheten utse 
en av registranterna eller 
nedströmsanvändarna som skall 
genomföra undersökningen. Den registrant 
eller nedströmsanvändare som genomfört 



PE 357.821v01-00 86/92 AM\565933SV.doc

SV

undersökningen skall ställa 
undersökningen med bevis för kostnaderna 
för undersökningen till den utvärderande 
behöriga myndighetens förfogande. Den 
utvärderande behöriga myndigheten skall 
vidarebefordra en kopia av den aktuella 
undersökningen till de andra 
registranterna och/eller 
nedströmsanvändarna så snart den erhållit 
bevis för att de andra registranterna 
och/eller nedströmsanvändarna betalat den 
registrant och/eller nedströmsanvändare 
som genomfört undersökningen en lika del 
av de kostnader denne redovisat.

Or. en

Motivering

Conform Article 28, paragraph 3 (as amended), provisions should be included in case no 
agreement as referred to in paragraph 1 can be reached and the study involves tests on 
vertebrate animals, in order to ensure compliance with the obligation to share data from 
animal tests and to prevent duplicate testing. This is also conform the provisions of Point 41 
(3) of the Commission's Consultation Document.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 880
ARTIKEL 50, PUNKT 1B (ny)

1b. Om någon av de andra registranterna 
och/eller nedströmsanvändarna underlåter 
att betala sin del av kostnaden skall de inte 
få registrera sitt ämne.

Or. en

Motivering

Linked to Amendments of Recital 39a, Article 25 (5a), Article 28 (1c) and Article 28 (3a). In 
order to ensure compliance with the obligation to share data from animal tests and to prevent 
duplicate testing, the other registrants and/or downstream users must not be allowed not to 
pay their share of the cost and subsequently to carry out duplicate animal tests.
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Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 881
ARTIKEL 51

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Offentliggörande av information om 
utvärderingarna

Senast den 28 februari varje år skall varje 
medlemsstat överlämna en rapport till 
kemikaliemyndigheten om de framsteg som 
gjorts under det föregående kalenderåret när 
det gäller fullgörandet av de skyldigheter 
som åligger de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstaten att granska 
testningsförslag. Kemikaliemyndigheten 
skall utan dröjsmål offentliggöra denna 
information på sin webbplats.

Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten offentliggöra en 
rapport på sin webbplats om de framsteg 
som gjorts under det föregående 
kalenderåret när det gäller fullgörandet av de 
skyldigheter som åligger den att granska 
testningsförslag, utvärderingsunderlag och 
ämnesutvärderingar. 

Om en medlemsstat själv genomfört en 
undersökning skall den också offentliggöra 
en rapport om denna undersökning senast 
den 28 februari varje år.

Or. en

Motivering

Linked to the amendments increasing the role of the agency in evaluation. 

The information requirements of the agency should go hand in hand with the suggested 
increase in its role in evaluation. If the agency gets the lead responsibility for dossier and 
substance evaluation, it should also include information about these in its annual report. 

The addition at the end is linked to the amendment of article 43 a bis indent 6a by the same 
authors to also establish a reporting obligation by Member States if they carry out
evaluations.

Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Lena 
Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 882
ARTIKEL 51

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Offentliggörande av information om 
utvärderingen

Senast den 28 februari varje år skall varje Senast den 28 februari varje år skall 
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medlemsstat överlämna en rapport till 
kemikaliemyndigheten om de framsteg som 
gjorts under det föregående kalenderåret när 
det gäller fullgörandet av de skyldigheter 
som åligger de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstaten att granska 
testningsförslag. Kemikaliemyndigheten 
skall utan dröjsmål offentliggöra denna 
information på sin webbplats.

kemikaliemyndigheten offentliggöra en 
rapport på sin webbplats om de framsteg 
som gjorts under det föregående 
kalenderåret när det gäller fullgörandet av de 
skyldigheter som åligger den att granska 
testningsförslag. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka kemikaliemyndighetens roll vid utvärdering av ämnen 
samtidigt som man använder de tillgängliga resurserna optimalt, särskilt de expertresurser 
som redan finns i medlemsstaterna. Ändringsförslaget hör ihop med ändringsförslagen till 
avdelning VI från samma ledamöter, och hela paketet med ändringsförslag är avsett att 
ersätta ändringsförslag 34–36 och 38–49 i förslaget till betänkande. (Guido Sacconi med 
flera)

Consistency with previous amendments. (Françoise Grossetête)

Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni De Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 883
ARTIKEL 51

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet
till kemikaliemyndigheten

Kemikaliemyndighetens skyldighet att 
rapportera framsteg

Senast den 28 februari varje år skall varje 
medlemsstat överlämna en rapport till 
kemikaliemyndigheten om de framsteg som 
gjorts under det föregående kalenderåret när 
det gäller fullgörandet av de skyldigheter 
som åligger de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstaten att granska 
testningsförslag. Kemikaliemyndigheten 
skall utan dröjsmål offentliggöra denna 
information på sin webbplats.

Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten överlämna en 
rapport till kommissionen om de framsteg 
som gjorts under det föregående 
kalenderåret när det gäller fullgörandet av de 
skyldigheter som åligger de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstaten att 
granska testningsförslag. 
Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Or. it
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Motivering

Detta ändringsförslag motiveras av att man valt att koncentrera hela utvärderingsförfarandet 
till kemikaliemyndigheten. Ändringsförslaget hör ihop med de övriga ändringsförslagen till 
artikarna i avdelning VI, Utvärdering av ämnen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 884
ARTIKEL 51

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Medlemsstaternas rapporteringsskyldighet 
till kemikaliemyndigheten

Senast den 28 februari varje år skall varje 
medlemsstat överlämna en rapport om de 
framsteg som gjorts under det föregående 
kalenderåret när det gäller fullgörandet av 
de skyldigheter som åligger de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstaten att 
granska testningsförslag. 
Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Senast den 28 februari varje år skall 
kemikaliemyndigheten överlämna en 
rapport om de framsteg som gjorts under det 
föregående kalenderåret när det gäller 
skyldigheten att granska testningsförslag. 
Kemikaliemyndigheten skall utan dröjsmål 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats.

Or. de

Motivering

En ändring som följer av tidigare ändringar, eftersom det är kemikaliemyndigheten och inte 
medlemsstatens myndighet som är behörig myndighet.


