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Ändringsförslag från Anne Laperrouze, Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, 
Giuseppe Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis och Miroslav 

Mikolášik

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 64, PUNKT 1

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen i samband med 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i mindre mängder än 1 ton per 
år.

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen i samband med 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling.

Or. fr
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Motivering

Vetenskaplig forskning och utveckling bör inte ingå, eftersom tillämpningsområdet för 
REACH bör begränsas till ämnen som tillverkas eller importeras och släpps ut på marknaden 
i EU. I artikel 7 föreskrivs redan en begränsning av mängden avsedd för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling. (Laperrouze)

I artikel 7 föreskrivs redan en begränsning av mängden avsedd för produkt- och 
processinriktad forskning och utveckling. Detta ändringsförslag hör samman med de andra 
ändringsförslag som lämnats in till artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av tillverkning, 
utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och beredningar. 
(Vernola m.fl.)

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 64, PUNKTERNA 1 OCH 2

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen i samband med 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i mindre mängder än 1 ton per år.

1. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVI, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper och ämnen med mindre 
farliga egenskaper i samband med 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i mindre mängder än 1 ton per år.

2. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVII, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen för forskning i 
laboratorieskala eller användning av ämnen 
som referensstandard.

2. Ett ämne – som sådant eller ingående i en 
beredning eller vara – får, om det är föremål 
för begränsningar enligt bilaga XVII, endast 
tillverkas, släppas ut på marknaden eller 
användas om det uppfyller de villkor som 
gäller för denna begränsning. Detta skall inte 
gälla tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av ämnen med särskilt 
farliga egenskaper och ämnen med mindre 
farliga egenskaper för forskning i 
laboratorieskala eller användning av ämnen 
som referensstandard.

Or. nl
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Motivering

Ämnen med särskilt farliga egenskaper undantas inte när de produceras i mindre mängder än 
1 ton (paket prioritet Blokland).

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund och Riitta Myller

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 65, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

1. Om det föreligger en oacceptabel miljö-
eller hälsorisk, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper eller vid exponering för 
blandningar, i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

Or. en

Motivering

Medborgarna i Europeiska unionen förstår att det som de i själva verket är utsatta för, det är 
många olika blandningar av förorenande ämnen. Det kommer alltid att råda stora skillnader 
mellan det som folk faktiskt är exponerade för och det som testas under 
laboratorieförhållanden. Om det påvisas att vissa kombinationer av förorenande ämnen 
medför oacceptabla risker bör dock förekomsten av sådana kombinationer minskas eller fås 
bort. 

Ändringsförslag från Frédérique Ries och Chris Davies

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 65, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 

1. Om det föreligger en oacceptabel miljö-
eller hälsorisk, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper eller medborgare som 
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av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

tidigt eller fortgående exponeras för 
blandningar av förorenande ämnen, i 
samband med tillverkning, användning eller 
utsläppande på marknaden av ämnen och om 
denna risk måste hanteras på 
gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

Or. en

Motivering

Medborgarna i Europeiska unionen förstår att det som de i själva verket är utsatta för, det är 
många olika blandningar av förorenande ämnen. Det kommer alltid att råda stora skillnader 
mellan det som folk faktiskt är exponerade för och det som testas under 
laboratorieförhållanden. När man inom ramen för REACH fastställer begränsningar bör man 
alltså uttryckligen ta hänsyn både till riskerna hos känsliga befolkningsgrupper och hos 
medborgare som utsätts för farliga blandningar av förorenande ämnen.

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

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 65, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå och den inte uppvägs av 
det aktuella ämnets socioekonomiska 
fördelar, skall bilaga XVI ändras i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3, genom att 
man fastställer nya begränsningar eller 
ändrar befintliga begränsningar i bilaga XVI 
avseende tillverkning, användning eller 
utsläppande på marknaden av ämnen som 
sådana, i beredningar eller artiklar i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 66–70.
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Or. it

Motivering

Man bör förebygga alla oacceptabla risker. I artikel 57.3 b fastställs dock att de 
socioekonomiska fördelarna i samband med användningen av vissa ämnen kan uppväga de 
risker som är förknippade med denna användning. Eftersom en dylik socioekonomisk analys 
är föreskriven bör man även hänvisa till den. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga 
ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av tillverkning, 
utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och beredningar.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 65, PUNKT 1

1. Om det föreligger en oacceptabel hälso-
eller miljörisk i samband med tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen och om denna risk måste hanteras 
på gemenskapsnivå, skall bilaga XVI ändras 
i enlighet med förfarandet i artikel 130.3, 
genom att man fastställer nya begränsningar 
eller ändrar befintliga begränsningar i 
bilaga XVI avseende tillverkning, 
användning eller utsläppande på marknaden 
av ämnen som sådana, i beredningar eller 
artiklar i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 66–70.

1. Om det föreligger en oacceptabel miljö-
eller hälsorisk, framför allt för känsliga 
befolkningsgrupper, i samband med 
tillverkning, användning eller utsläppande 
på marknaden av ämnen och om denna risk 
måste hanteras på gemenskapsnivå, skall 
bilaga XVI ändras i enlighet med förfarandet 
i artikel 130.3, genom att man fastställer nya 
begränsningar eller ändrar befintliga 
begränsningar i bilaga XVI avseende 
tillverkning, användning eller utsläppande 
på marknaden av ämnen som sådana, i 
beredningar eller artiklar i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 66–70.

Första stycket skall inte gälla vid 
användning av ämnen som isolerade 
intermediärer på plats, utom i det fall som 
anges i punkt 3.

Or. en

Motivering

När man inom ramen för REACH fastställer begränsningar bör man uttryckligen ta hänsyn 
till riskerna hos känsliga befolkningsgrupper.

Isolerade intermediärer på plats kan vara mycket farliga för dem som arbetar på platsen och 
därför bör man se till att arbetstagare så litet som möjligt exponeras för dem. Därför finns 
det inga skäl till att begränsningarna inte skall gälla för isolerade intermediärer på plats.
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Ändringsförslag från Marcello Vernola, Amalia Sartori, Guido Podestà, Giuseppe 
Castiglione, Renato Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis, Miroslav Mikolášik och 

Anne Laperrouze

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 65, PUNKT 2

2. För ämnen som uppfyller kriterierna för 
att klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategorierna 1 och 2, och för vilka 
kommissionen föreslår begränsningar för 
konsumentanvändning, skall bilaga XVI 
ändras i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3. Artiklarna 66–70 skall inte 
tillämpas.

2. För ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2, 
och för vilka kommissionen föreslår 
begränsningar för konsumentanvändning, 
skall bilaga XVI ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att harmonisera de ändringar som föreslås göras i 
artikel 54 a, b och c. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som 
avser artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden 
och användning av vissa farliga ämnen och beredningar. (Vernola med flera)

Det är inte godtagbart att artiklarna 66 till 68 inte skulle tillämpas. (Laperrouze)

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 65, PUNKT 3

3. Trots vad som sägs i artikel 55.5 skall 
kommissionen, senast när ett ämne införs i 
Stockholmskonventionen eller i FN-ECE:s 
protokoll om långlivade organiska 
föreningar, lägga fram ett förslag om 
införande av det ämnet i bilaga XVII. 
Förslaget till åtgärder skall som minimum 
innebära att de skyldigheter som dessa 
internationella åtaganden medför för 
gemenskapen uppfylls. Bilaga XVII skall 
ändras i enlighet med förfarandet i artikel 
130.3. Artiklarna 66–70 skall inte tillämpas.

3. Trots vad som sägs i artikel 55.5 skall 
kommissionen, senast när ett ämne införs i 
Stockholmskonventionen eller i FN-ECE:s 
protokoll om långlivade organiska 
föreningar, lägga fram ett förslag om 
införande av det ämnet i bilaga XVII. 
Förslaget till åtgärder skall innebära att de 
skyldigheter som dessa internationella 
åtaganden medför för gemenskapen 
uppfylls. Bilaga XVII skall ändras i enlighet 
med förfarandet i artikel 130.3. Artiklarna 
66–70 skall inte tillämpas.

Or. fr
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Motivering

Genomförande av internationella åtaganden kan inte mätas i något ”minimum”.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, 
Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 66, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Om kommissionen anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som 
sådant, eller ingående i en beredning eller 
vara – utgör en hälso- eller miljörisk som 
inte kontrolleras på ett adekvat sätt och 
behöver hanteras på gemenskapsnivå, skall 
den uppmana kemikaliemyndigheten att 
sammanställa dokumentation som uppfyller 
kraven i bilaga XIV. Om denna 
dokumentation visar att det krävs 
gemenskapsåtgärder, utöver de åtgärder som 
redan vidtagits, skall kemikaliemyndigheten 
inleda begränsningsförfarandet genom att 
föreslå begränsningar.

1. Om kommissionen anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som 
sådant, eller ingående i en beredning eller 
vara – utgör en oacceptabel hälso- eller 
miljörisk som inte kontrolleras på ett 
adekvat sätt och behöver hanteras på 
gemenskapsnivå, skall den uppmana 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga XIV. Om denna dokumentation visar 
att det krävs gemenskapsåtgärder, utöver de 
åtgärder som redan vidtagits, skall 
kemikaliemyndigheten inleda 
begränsningsförfarandet genom att föreslå 
begränsningar.

Or. en

Motivering

Vid urvalet av ämnen bör man strikt hålla sig till överenskomna vetenskapliga kriterier och 
begränsningar bör bli aktuella endast när det föreligger en ”oacceptabel” risk och alltså inte 
en ”risk” i största allmänhet. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 66, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Om en medlemsstat anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som 
sådant, eller ingående i en beredning eller 

2. Om en medlemsstat anser att 
tillverkningen, utsläppandet på marknaden 
eller användningen av ett ämne – som 
sådant, eller ingående i en beredning eller 
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vara – utgör en hälso- eller miljörisk som 
inte kontrolleras på ett adekvat sätt och 
behöver hanteras på gemenskapsnivå, skall 
den sammanställa dokumentation som 
uppfyller kraven i bilaga XIV. Om denna 
dokumentation visar att det krävs 
gemenskapsåtgärder, utöver de åtgärder som 
redan vidtagits, skall medlemsstaten inleda 
begränsningsförfarandet genom att 
överlämna dokumentationen till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som 
anges i bilaga XIV.

vara – utgör en oacceptabel hälso- eller 
miljörisk som inte kontrolleras på ett 
adekvat sätt och behöver hanteras på 
gemenskapsnivå, skall den sammanställa 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga XIV. Om denna dokumentation visar 
att det krävs gemenskapsåtgärder, utöver de 
åtgärder som redan vidtagits, skall 
medlemsstaten inleda 
begränsningsförfarandet genom att 
överlämna dokumentationen till 
kemikaliemyndigheten i det formulär som 
anges i bilaga XIV.

Or. en

Motivering

Vid urvalet av ämnen bör man strikt hålla sig till överenskomna vetenskapliga kriterier och 
begränsningar bör bli aktuella endast när det föreligger en ”oacceptabel” risk och alltså inte 
en ”risk” i största allmänhet.

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

Brunetta, Lorenzo Cesa, Gianni de Michelis och Miroslav Mikolášik

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 66, PUNKT 2, STYCKE 2A (nytt)

2a. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats lägga ut 
uppgifter om att en medlemsstat eller 
kommissionen avser inleda ett 
begränsningsförfarande samt informera 
dem som anmält det berörda ämnet för 
registrering.

Or. en

Motivering

Begränsningar kan gälla utan att det angivits vilka mängder de skall gälla för (av typ mindre 
än ett ton per år). Företagen som ingått med registreringsanmälan har rätt till information, 
men den rätten har också sådana för vilka det antingen inte är obligatoriskt med registrering 
(mindre mängder än ett ton per år) eller för vilka registreringen ännu inte blivit obligatorisk, 
på grund av att olika tillämpningsfrister gäller för olika mängdintervall.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, 

Werner Langen och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 66, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats offentliggöra all 
dokumentation som uppfyller kraven i 
bilaga XIV, inbegripet de föreslagna 
begränsningarna enligt punkterna 1 och 2; 
datumet för offentliggörandet skall klart 
anges. Kemikaliemyndigheten skall 
uppmana alla berörda parter att inom 
tre månader, enskilt eller gemensamt, 
inkomma med

3. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål på sin webbplats offentliggöra 
sammanfattningar av den dokumentation
som uppfyller kraven, inbegripet de 
föreslagna begränsningarna enligt punkterna 
1 och 2; datumet för offentliggörandet skall 
klart anges. Kemikaliemyndigheten skall 
uppmana alla berörda parter att inom 
sex månader, enskilt eller gemensamt, 
inkomma med

Or. en

Motivering

Det kan hända att dokumentationen innehåller konfidentiell affärsinformation eller 
upphovsrättsligt skyddade data. Innehållet i dem utesluter inte ett slutgiltigt beslut och kan 
därför tolkas orätt eller missbrukas, innan ett slutgiltigt beslut utfärdas. (Langen och 
Grossetête).

Tre månader är alltför litet för att man skall hinna kommentera invecklade frågor, framför 
allt för små och medelstora företag (Langen, Grossetête, Oomen-Ruijten och övriga).

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

Françoise Grossetête

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 68, PUNKT 1

1. Inom tolv månader från det datum för 
offentliggörande som anges i artikel 66.3 
skall kommittén för socioekonomisk analys 
utarbeta ett yttrande om de föreslagna 
begränsningarna, grundat på en bedömning 
av relevanta delar av dokumentationen och 
de socioekonomiska konsekvenserna. 
Kommittén skall utarbeta ett förslag till 

1. Inom tolv månader från det datum för 
offentliggörande som anges i artikel 66.3 
skall kommittén för socioekonomisk analys 
utarbeta ett yttrande om de föreslagna 
begränsningarna, grundat på en bedömning 
av relevanta delar av dokumentationen och 
de socioekonomiska konsekvenserna. 
Kommittén skall utarbeta ett förslag till 
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yttrande om de föreslagna begränsningarna 
och om deras socioekonomiska 
konsekvenser, med beaktande av eventuella 
analyser eller information enligt 
artikel 66.3 b. Kemikaliemyndigheten skall
utan dröjsmål offentliggöra förslaget till 
yttrande på sin webbplats. 
Kemikaliemyndigheten skall uppmana
berörda parter att lämna synpunkter på 
förslaget till yttrande inom en tidsfrist som 
myndigheten själv fastställer.

yttrande om de föreslagna begränsningarna 
och om deras socioekonomiska 
konsekvenser, med beaktande av eventuella 
analyser eller information enligt 
artikel 66.3 b. Kemikaliemyndigheten skall 
överlämna förslaget till yttrande till berörda 
parter och uppmana dessa att lämna 
synpunkter inom en tidsfrist som 
myndigheten själv fastställer.

Or. it

Motivering

Det faktum att förslaget till yttrande överlämnas till berörda parter hindrar inte 
kommissionen från att fatta det slutliga beslutet. Berörda parter, åtminstone de som har gjort 
en registrering, bör ha rätt att lämna synpunkter i ärendet. Detta ändringsförslag är kopplat 
till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning VIII: Begränsning av 
tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och 
Beredningar. (Vernola med flera)

Det är logiskt att berörda parter bör har rätt att lämna synpunkter innan förslaget till 
yttrande offentliggörs. (Grossetête)

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 69, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål offentliggöra de båda 
kommittéernas yttranden på sin webbplats.

2. Kemikaliemyndigheten skall, med 
beaktande av sekretessen enligt artikel 116, 
utan dröjsmål offentliggöra de båda 
kommittéernas yttranden på sin webbplats.

Or. de

Motivering

Artikel 116 bör tillämpas även i detta fall.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, 

Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 69, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål offentliggöra de båda 
kommittéernas yttranden på sin webbplats.

2. Kemikaliemyndigheten skall utan 
dröjsmål offentliggöra de båda 
kommittéernas yttranden på sin webbplats. 
De offentliggjorda yttrandena skall inte 
innehålla konfidentiell affärsinformation.

Or. en

Motivering

Kravet på insyn får inte gå ut över skyddet av konfidentiell affärsinformation.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 70, PUNKT 2A (ny)

2a. För ett ämne som redan omfattas av 
bestämmelserna i bilaga XVI skall 
kommissionen, förutsatt att villkoren i 
artikel 65 uppfylls, utarbeta ett förslag till 
ändring av bilaga XVI, antingen inom tre 
månader efter att kommissionen mottagit 
ett yttrande från kommittén för 
socioekonomisk analys, eller, om denna 
kommitté inte avgivit något yttrande, vid 
utgången av den tidsfrist som fastställts i 
artikel 68, beroende på vilkendera 
tidpunkten som infaller först.
Om förslaget till ändring inte stämmer 
överens med något av yttrandena från 
kemikaliemyndigheten skall kommissionen 
bifoga en ingående utredning av orsakerna 
till skillnaderna.
För ett ämne för vilket inga bestämmelser 
tidigare utfärdats i bilaga XVI skall 
kommissionen i stället, inom den tidsfrist 
som fastställts, framlägga ett förslag till 
Europaparlamentet och rådet om ändring 
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av bilaga XVI.

Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet 76/769/EEG har Europaparlamentet och rådet en roll i 
beslutsfattandet om vissa begränsningar för kemikalier, till exempel förbud mot ftalater i 
vissa leksaker. Avsikten med detta ändringsförslag är att det här skall finnas kvar, så att 
kommissionen alltså inte får en ännu större roll.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 71

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed.

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed. Denna myndighet skall ansvara för 
hela utvecklingen och hanteringen av 
REACH-förfarandet.

Or. de

Motivering

En central organisation skapar synergieffekter.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 71

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed.

En europeisk kemikaliemyndighet inrättas 
härmed med säte i Helsingfors.

Or. fi

Motivering

Medlemsstaternas regeringar har i enlighet med artikel 289 i grundfördraget beslutat att 
kemikaliemyndigheten skall ha sitt säte i Helsingfors. Detta beslut bör följaktligen nämnas i 
kommissionens förslag.
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Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Anja 
Weisgerber, Bogusław Sonik, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Renate Sommer och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 71A (ny)

Artikel 71a
Kemikaliemyndighetens uppdrag

Kemikaliemyndigheten skall sköta den 
övergripande förvaltningen av REACH.

Or. en

Motivering

Om kemikaliemyndigheten betros med att sköta hela förvaltningen av REACH kommer 
REACH att fungera bättre och då underlättas ett harmoniserat genomförande utan påverkan 
från annat håll och med insyn.

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

Françoise Grossetête

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED C

c) En riskbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar, förslag 
till begränsningar och andra frågor avseende 
hälso- eller miljörisker som uppkommer vid 
tillämpningen av denna förordning.

c) En riskbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om utvärderingar, 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor avseende 
hälso- eller miljörisker som uppkommer vid 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Motivering

En uppdatering av vad som skall falla inom kemikaliemyndighetens ansvarsområde i takt med 
att myndigheten fått en utökad roll vid utvärderingarna (se samma ledamöters 
ändringsförslag till avdelning VI). (Sacconi och övriga).

Konsekvens med tidigare ändringsförslag. För att förfarandet skall bli harmoniserat och 
skiljaktigheter undvikas bör utvärderingarna av testningsförslag och dokumentationer skötas 
av kemikaliemyndigheten, eftersom den kommer att ha stöd av ett europeiskt nätverk av 
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myndigheter och inrättningar för utvärdering. (Grossetête).

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED D

d) En kommitté för socioekonomisk analys, 
som skall ansvara för att bereda 
myndighetens yttranden om 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning, inklusive den socioekonomiska 
analysen av effekterna av eventuella 
lagstiftningsåtgärder om ämnen.

d) En kommitté för socioekonomisk analys, 
som skall ansvara för att bereda 
myndighetens yttranden om bedömningar, 
tillståndsansökningar, förslag till 
begränsningar och andra frågor som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning, inklusive den socioekonomiska 
analysen av effekterna av eventuella 
lagstiftningsåtgärder om ämnen.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget skapas överensstämmelse med tidigare ändringsförslag. Inom 
ramen för ett harmoniserat förfarande och i syfte att undvika alla skillnader bör bedömningen 
av testförslag och registreringsunderlag göras av kemikaliemyndigheten, som i sin tur stödjer 
sig på ett europeiskt nätverk av bedömningsmyndigheter och bedömningsinstitut.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED DA (nytt)

da) En kommitté för testmetoder utan 
djurförsök, som skall ansvara för att 
utveckla en strategi för att ersätta 
djurförsöken och besluta om hur anslag ur 
medel som influtit genom 
registreringsavgifterna skall fördelas till 
utveckling och validering av testmetoder 
utan djurförsök.

Or. en

Motivering

Hänger samman med samma ledamöters ändringsförslag som hänför sig till skäl 34a och 
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artikel 95. Det behövs en egen kommitté för att garantera en strategisk planering som gör att 
det går snabbare att utveckla och validera testmetoder utan djurförsök och få dem godkända i 
lagstiftningen. Kommittén bör också kunna besluta om anslagsfördelningen för genomförande 
av den strategiska planen. 

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

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED E

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa meningsskiljaktigheter 
om förslag till beslut som medlemsstaterna
lägger fram enligt avdelning VI, och 
utarbeta myndighetens yttranden om förslag 
till klassificering och märkning enligt 
avdelning X och förslag till identifiering av 
ämnen med särskilt farliga egenskaper som 
bör omfattas av tillståndsförfarandet i 
avdelning VII.

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa eventuella
meningsskiljaktigheter mellan 
medlemsstaterna om förslag till beslut som 
kemikaliemyndigheten lägger fram enligt 
avdelning VI, och utarbeta myndighetens 
yttranden om förslag till klassificering och 
märkning enligt avdelning X och förslag till 
identifiering av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper som bör omfattas av 
tillståndsförfarandet i avdelning VII.

Or. en

Motivering

En uppdatering av vad som skall falla inom kemikaliemyndighetens ansvarsområde i takt med 
att myndigheten fått en utökad roll vid utvärderingarna (se samma ledamöters 
ändringsförslag till avdelning VI). (Sacconi och övriga).

Konsekvens med tidigare ändringsförslag. För att förfarandet skall bli harmoniserat och 
skiljaktigheter undvikas bör utvärderingarna av testningsförslag och dokumentationer skötas 
av kemikaliemyndigheten, eftersom den kommer att ha stöd av ett europeiskt nätverk av 
myndigheter och inrättningar för utvärdering. (Grossetête).

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED E

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa meningsskiljaktigheter 
om förslag till beslut som medlemsstaterna
lägger fram enligt avdelning VI, och 

e) En medlemsstatskommitté, som skall 
ansvara för att lösa meningsskiljaktigheter 
om förslag till beslut som 
kemikaliemyndigheten lägger fram enligt 
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utarbeta myndighetens yttranden om förslag 
till klassificering och märkning enligt 
avdelning X och förslag till identifiering av 
ämnen med särskilt farliga egenskaper som 
bör omfattas av tillståndsförfarandet i 
avdelning VII.

avdelning VI, och utarbeta myndighetens 
yttranden om förslag till klassificering och 
märkning enligt avdelning X och förslag till 
identifiering av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper som bör omfattas av 
tillståndsförfarandet i avdelning VII.

Or. de

Motivering

Anpassning till ändringar i avdelning VI.

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

Ändringsförslag 278
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED G

g) Ett sekretariat, som skall ge tekniskt, 
vetenskapligt och administrativt stöd till 
kommittéerna och forumet och sörja för 
tillräcklig samordning mellan dem. Det skall 
också sköta myndigheternas arbete i 
samband med förfarandena för 
förhandsregistrering, registrering och 
ömsesidigt erkännande av utvärdering samt 
utarbeta riktlinjer, underhålla databasen och 
tillhandahålla information.

g) Ett sekretariat, som skall ge tekniskt, 
vetenskapligt och administrativt stöd till 
kommittéerna och forumet och sörja för 
tillräcklig samordning mellan dem. Det skall 
också sköta myndigheternas arbete i 
samband med förfarandena för 
förhandsregistrering, registrering och 
utvärdering samt utarbeta riktlinjer, 
underhålla databasen och tillhandahålla 
information.

Or. en

Motivering

En uppdatering av vad som skall falla inom kemikaliemyndighetens ansvarsområde i takt med 
att myndigheten fått en utökad roll vid utvärderingarna (se samma ledamöters 
ändringsförslag till avdelning VI). (Sacconi och övriga).

Konsekvens med tidigare ändringsförslag. För att förfarandet skall bli harmoniserat och 
skiljaktigheter undvikas bör utvärderingarna av testningsförslag och dokumentationer skötas 
av kemikaliemyndigheten, eftersom den kommer att ha stöd av ett europeiskt nätverk av 
myndigheter och inrättningar för utvärdering. (Grossetête).
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) En kommitté för alternativa 
testmetoder, som skall ansvara för att
utveckla och genomföra en integrerad 
strategi för att påskynda utveckling och 
validering och juridiskt godkännande av 
testmetoder utan djurförsök , samt 
garantera att dessa metoder används vid en 
förnuftig gradvis fortskridande 
riskbedömning för att uppfylla kraven i 
denna förordning. Kommittén skall, ur 
medel som influtit genom 
registreringsavgifterna, fördela anslag till 
alternativa testmetoder. Kommittén skall 
bestå av experter från Europeiska centret 
för validering av alternativa metoder, 
organisationer för djurens välbefinnande 
och andra berörda intressenter.
Kommittén skall varje år ta fram en rapport 
som av kemikaliemyndigheten skall 
framläggas för Europaparlamentet och 
rådet. Rapporten skall handla om vilka 
framsteg som gjorts med att utveckla och
validera testmetoder utan djurförsök och få 
dem juridiskt godkända samt om hur 
sådana metoder använts vid förnuftiga 
gradvis fortskridande riskbedömningar för 
att uppfylla kraven i denna förordning och 
om storleken på och fördelningen av 
anslagen till alternativa testmetoder.

Or. en

Motivering

Anknutet till de ändringsförslag som hänför sig till skäl 73 och 77a och artikel 95. 
Främjandet av testmetoder utan djurförsök är ett av syftena med denna förordning och detta 
bör ingå som ett led i kemikaliemyndighetens uppgift och arbete för att vi skall kunna vara 
säkra på att förordningen genomförs effektivt. Arbetet med att utveckla och validera 
testmetoder utan djurförsök och få dem juridiskt godkända, liksom också användningen av 
sådana metoder, hindras ofta av bristen på strategisk planering och samordning. Därför bör 
kemikaliemyndigheten ha en expertkommitté för alternativa testmetoder med uppgift att 
utveckla och genomföra en sådan strategisk planering och skapa garantier för att alternativa 
testmetoder används vid förnuftig och flexibel riskbedömning närhelst så sig göra låter, för 
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att djurförsök skall undvikas och kostnader sparas in. Kommittén bör också bevilja anslag till 
alternativa testmetoder och, av omsorg om insynen, årligen ta fram en rapport om vilka 
framsteg som gjorts.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer och Elisabeth Jeggle

Ändringsförslag 280
ARTIKEL 72, PUNKT 1, LED HA (nytt)

ha) En kommitté för alternativa 
testmetoder som skall ansvara för 
utformningen av en konsekvent strategi för 
utveckling, validering och godkännande av 
alternativa metoder till djurförsök och för 
tilldelningen av medel som erhålls från 
registreringsavgifterna. Denna kommitté 
skall bestå av sakkunniga från Europeiska 
centrumet för validering av alternativa 
metoder (ECVAM), 
djurskyddsorganisationer och andra 
relevanta intressenter. Kommittén skall 
iaktta de tidsfrister som angivits i 
förordningen.

Or. de

Motivering

Utvecklingen, valideringen och godkännandet av alternativa testmetoder hindras ofta av 
avsaknaden av strategisk planering och samordning. Kommittén bör bestå av sakkunniga på 
området för alternativa testmetoder, så att den kan utveckla den strategiska planeringen, 
förbättra samordningen och ställa medel till förfogande för utveckling av alternativa 
testmetoder. Kommittén måste iaktta de tidsfrister som angivits i förordningen.

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

Werner Langen

Ändringsförslag 281
ARTIKEL 73, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende 

1. Kemikaliemyndigheten skall ge 
medlemsstaterna och gemenskapens 
institutioner bästa möjliga vetenskapliga och 
tekniska bistånd i frågor avseende 
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kemikalier som omfattas av dess 
ansvarsområde och som remitteras till den i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning.

kemikalier som omfattas av dess 
ansvarsområde och som remitteras till den i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning. I sådana fall skall 
kemikaliemyndigheten fatta juridiskt 
bindande beslut.

Or. it

Motivering

Ändringen syftar till att klargöra kemikaliemyndighetens roll som en reglerande myndighet 
som fattar beslut i enlighet med kommissionens meddelande om rambestämmelser för EU:s 
tillsynsmyndigheter, KOM(2002)0718. (Langen och Vernola med flera)

Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i 
avdelning IX: kemikaliemyndigheten. (Vernola med flera)

Ändringsförslag från Guido Sacconi och Françoise Grossetête

Ändringsförslag 282
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED C

c) De uppgifter som det tilldelats enligt 
avdelning VI.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

Berör inte den svenska versionen.) [Ändringsförslaget korrigerar ett korrfel i den franska 
versionen av kommissionens förslag. Ö.a.]

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 283
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED D

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall offentliggöra all icke-konfidentiell 
information i databaserna, som fastställts 

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall inom 15 arbetsdagar offentliggöra 
all icke-konfidentiell information i 
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enligt artikel 116.1, på Internet och 
tillhandahålla annan icke-konfidentiell
information i databaserna på begäran.

databaserna, som fastställts enligt 
artikel 116.1, på Internet och, i enlighet med 
artikel 115.2, tillhandahålla annan 
information i databaserna på begäran.

Or. en

Motivering

Av tydlighetshänsyn måste det finnas en tidsgräns för när (offentlig) information skall vara 
införd i databasen eller databaserna. Den bör fastställas till 15 arbetsdagar, för detta är 
standardtiden för svar enligt förordning (EG) nr 1049/2001. Det måste finnas en klar 
lagrumshänvisning i fråga om hur det skall förfaras vid en begäran om icke-konfidentiell 
information av sådant slag som inte förtecknats i artikel 116.1 och inte heller förklarats för 
konfidentiell med åberopande av artikel 116.2. 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller, Anne Ferreira och Marie-
Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED D

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall offentliggöra all icke-konfidentiell
information i databaserna, som fastställts 
enligt artikel 116.1, på Internet och 
tillhandahålla annan icke-konfidentiell
information i databaserna på begäran.

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall inom 15 arbetsdagar offentliggöra 
all information i databaserna, som fastställts 
enligt artikel 116.1, på Internet och, i 
enlighet med artikel 115.2, tillhandahålla 
annan information i databaserna på begäran.

Or. en

Motivering

Av tydlighetshänsyn måste det finnas en tidsgräns för när (offentlig) information skall vara 
införd i databasen eller databaserna, för annars kunde ju kemikaliemyndigheten dra det här 
arbetet i långbänk nästan i det oändliga, i all synnerhet om det råder brist på resurser. I 
vilket fall som helst vore detta inte effektivt, för det är ju ingenting som hindrar en 
medborgare att direkt komma med begäran om information, redan innan informationen 
hunnit införas i databasen. Vi föreslår 15 arbetsdagar, utgående från att det är vad som 
föreskrivs i fråga om standardtiden för svar i förordning (EG) nr 1049/2001.
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Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED D

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall offentliggöra all icke-konfidentiell 
information i databaserna, som fastställts 
enligt artikel 116.1, på Internet och 
tillhandahålla annan icke-konfidentiell 
information i databaserna på begäran.

d) Upprätta och underhålla en eller flera 
databaser med information om alla 
registrerade ämnen, ett klassificerings- och 
märkningsregister och en harmoniserad 
klassificerings- och märkningsförteckning; 
den skall så snart som möjligt och senast 
inom 30 dagar från mottagandet 
offentliggöra all icke-konfidentiell 
information i databaserna, som fastställts 
enligt artikel 116.1, på Internet och 
tillhandahålla annan icke-konfidentiell 
information i databaserna på begäran.

Or. el

Motivering

Genom ändringsförslaget fastställs en tidsfrist i syfte att garantera att informationen 
offentliggörs.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Dan Jørgensen, Riitta 
Myller, Åsa Westlund, Anne Ferreira och Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED E

e) Offentliggöra tillgänglig information om 
vilka ämnen som håller på att utvärderas 
eller har utvärderats, inom 90 dagar från det 
att kemikaliemyndigheten erhåller 
informationen i enlighet med artikel 116.1.

e) Offentliggöra tillgänglig information om 
vilka ämnen som håller på att utvärderas 
eller har utvärderats, inom 15 arbetsdagar
från det att kemikaliemyndigheten erhåller 
informationen i enlighet med artikel 116.1.

Or. en

Motivering

I artikel 73.2 e slås det fast att kemikaliemyndigheten är skyldig att offentliggöra information 
om utvärdering av ämnen inom 90 dagar. Det här stämmer inte överens med det riktmärke för 
besvarandetid som uppställts i Århuskonventionen och i förordning (EG) nr 1049/2001. 
Normalt skulle myndigheten, enligt förordning (EG) nr 1049/2001, vara skyldig att inom 
15 arbetsdagar besvara en begäran om tillgång till ett dokument.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries och Mary Honeyball

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

ia) Samarbeta med olika sektorer inom 
näringslivet och andra berörda parter för 
att identifiera produktkategorier för varor 
och användningsområden för kemikalier 
som uppfyller kriterierna i REACH, 
artikel 54 a–e, eller som identifierats i 
enlighet med artikel 54 f samt utveckla 
produktkategoribaserade vägledningar om 
införandet av skyldigheterna enligt 
artikel 6.

Or. en

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste gå i spetsen för att utveckla sektorsspecifik vägledning och 
detta arbete måste grunda sig på samverkan med de berörda parterna. I dag finns det ett 
antal exempel på god praxis inom olika industribranscher och enskilda företag och här kan vi 
få ett underlag för diskussionen kring och utvecklingen av sektorsspecifik vägledning. I 
vägledningarna bör det helst ges upplysningar om hur tillåtna kemikalier används inom 
ifrågavarande produktkategori samt en översikt av bästa praxis vid hanteringen av 
leveranskedjan, en förklaring av hur tillåtna kemikalier skall anmälas och en genomgång av 
egenskaperna med tanke på konsumenternas användning och bortskaffandet.

Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries och Mary Honeyball

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IB (nytt)

ib) Gå ut med information som bygger på 
databasen REACH och handlar om hur 
tillåtna ämnen används i varor.

Or. en

Motivering

Kemikaliemyndigheten bör stå till tjänst med strukturerad information om hur tillåtna ämnen 
används i varor som finns att tillgå. Här får vi en omfattande informationskälla och ett 
komplement till den information som ingår i de sektorsspecifika vägledningarna.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Frédérique Ries och Mary Honeyball

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IC (nytt)

ic) På sin webbplats, ett år efter att denna 
förordning trätt i kraft, offentliggöra en 
förteckning över ämnen som påvisats 
uppfylla kriterierna i artikel 54. Denna 
förteckning skall regelbundet uppdateras.

Or. en

Motivering

Kemikaliemyndigheten kommer att bli det centrala stället för information om tillåtna 
kemikalier och rättssäkerheten kräver att förteckningar över ämnen som påvisats uppfylla 
kriterierna i artikel 54 görs tillgängliga för allmänheten och regelbundet uppdateras.

Ändringsförslag från Jonas Sjöstedt

Ändringsförslag 290
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

ia) I en databas tillgängliggöra 
strukturerad information från databasen 
REACH om hur farliga ämnen används i 
varor, tillsammans med uppgifter om vilka 
alternativ som finns att tillgå.

Or. en

Motivering

Vägledning och informationsstöd kan göra det lättare för näringslivet att genomföra 
lagstiftningen kring REACH. Den här databasen kunde skapa bättre möjligheter framför allt 
för små och medelstora företag att dra nytta av den nya kemikalielagstiftningen genom att 
göra informationen om alternativ lättillgänglig för dem. Det här svarar också mot 
Århuskonventionens krav på främjande av allmänhetens tillgång till miljöinformation hos 
myndigheterna.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Françoise 
Grossetête, Péter Olajos, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Renate Sommer och Erna 
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Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 291
ARTIKEL 73, PUNKT 2, LED IA (nytt)

ia) Inrätta och upprätthålla ett 
kompetenscentrum för riskkommunikation. 
Tillhandahålla centraliserade och 
samordnade resurser för information om 
trygg användning av kemikalier och 
beredningar. Underlätta spridandet av 
bästa praxis inom området 
riskkommunikation.

Or. en

Motivering

Om det utvecklas ett lämpligt och konsekvent kommunikationssystem utgående från risker 
kommer konsumenterna att få den information och de råd de behöver för att tryggt och 
effektivt använda ämnen och beredningar som innehåller kemikalier.

Hänger samman med ändringsförslagen till skälen 41a (nytt), 69 och 70.

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

Ändringsförslag 292
ARTIKEL 73, PUNKT 4, LED F

f) Utveckla en procedur för elektroniskt 
informationsutbyte.

f) Ge teknisk och vetenskaplig vägledning 
och de verktyg som är nödvändiga för 
denna förordnings funktion, bland dem en 
särskilt inrättad helpdesk och en webbplats; 
detta innebär i synnerhet att myndigheten 
skall bistå näringslivet särskilt små och 
medelstora företag, vid utarbetandet av 
kemikaliesäkerhetsrapporterna.

Or. en

Motivering

Ersätter motsvarande del av ändringsförslag 74 i förslaget till betänkande. Det behövs 
särskilda åtgärder för att stöda de små och medelstora företagen.
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Ändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Lena Ek, Alexander Lambsdorff, Jorgo Chatzimarkakis och Holger Krahmer

Ändringsförslag 293
ARTIKEL 73, PUNKT 4, LED GA (nytt)

ga) Tillsammans med kommissionen arbeta 
för att EU och tredjeländer ömsesidigt skall 
erkänna resultaten av sådana försök som 
utförts som ett led i tillämpningen av denna 
förordning och som följer föreskrifterna i 
den.

Or. en

Motivering

Ett tillägg till ändringsförslag 74 i förslaget till betänkande. För att all information som finns 
att tillgå om kemikalier, alltså också information från tredjeländer, skall kunna komma till 
nytta, och onödiga försök undvikas, bör det arbetas till förmån för ömsesidigt erkännande av 
försöksresultaten. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 294
ARTIKEL 74, STYCKE 2, LED D

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur.

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur på ett sätt som präglas av 
öppenhet och insyn, icke-diskriminering 
och proportionalitet.

Or. fr

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 295
ARTIKEL 74, STYCKE 2, LED D

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur.

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur på ett öppet och 
proportionerligt sätt.
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Or. it

Motivering

Avgiftsstrukturen bör fastställas på grundval av kriterier som syftar till att uppnå en rättvis, 
öppen och framför allt proportionerlig kostnadsfördelning, med tanke på att den är ett viktigt 
instrument för finansiering av REACH-systemet. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

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

Françoise Grossetête

Ändringsförslag 296
ARTIKEL 74, PUNKT 2, LED DA (nytt)

da) Ett flerårigt program för utvärdering av 
ämnen.

Or. en

Motivering

En uppdatering av vad som skall falla inom kemikaliemyndighetens ansvarsområde i takt med 
att myndigheten fått en utökad roll vid utvärderingarna (se samma ledamöters 
ändringsförslag till avdelning VI). (Sacconi och övriga).

Den löpande planen bör falla inom kemikaliemyndighetens ansvarsområde.

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

Ändringsförslag 297
ARTIKEL 75, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet
och sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
tre representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av fyra
representanter som utses av kommissionen 
och tio ledamöter som utses av rådet i
samråd med Europaparlamentet, varav fyra 
ledamöter skall utses i lika mån på 
grundval av sin erfarenhet av föreningar 
som representerar konsumenterna, 
industrin och små och medelstora företag.

Or. it
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Motivering

Styrelsens sammansättning bör vara väl avvägd. Detta framhålls i skäl 74 i REACH-förslaget. 
Det är mycket viktigt att man garanterar alla institutioners medverkan, och därför även 
inbegriper samråd med Europaparlamentet, och att man samtidigt ser till att det i styrelsen 
ingår ständiga ledamöter som utsetts i lika stor omfattning från föreningar som representerar 
konsumenterna, industrin (storföretag) och små och medelstora företag, dvs. alla intressenter 
inom den kemiska sektorn. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag 
som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 298
ARTIKEL 75, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
tre representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
tre representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
fyra representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen, däribland minst en 
representant för industrin, 
fackföreningarna respektive 
forskarvärlden.

Or. de

Motivering

Styrelsens sammansättning måste vara väl avvägd. Antalet representanter som utses av 
kommissionen får inte vara större än antalet representanter som utses av andra parter.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 299
ARTIKEL 75, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och
sex representanter som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
tre representanter för berörda parter, som 
utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av sex representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet,
fyra representanter som utses av 
kommissionen och två som utses av 
Europaparlamentet; i styrelsen skall också 
ingå tre representanter för berörda parter, 
som utses av kommissionen och som saknar 
rösträtt.
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Or. en

Motivering

Liksom i Europeiska läkemedelsmyndigheten får parlamentet nu också två representanter i 
styrelsen för kemikaliemyndigheten. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 300
ARTIKEL 81, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat får nominera 
kandidater som ledamöter i 
riskbedömningskommittén. Den 
verkställande direktören skall upprätta en 
förteckning över kandidaterna, vilken skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats. Styrelsen skall utse ledamöterna 
i kommittén utifrån denna förteckning; den 
skall utse minst en ledamot från varje 
medlemsstat som nominerat kandidater. 
Ledamöterna skall utses för sin roll i och 
erfarenhet av reglering av kemikalier 
och/eller för sina tekniska och vetenskapliga 
sakkunskaper när det gäller att granska 
riskbedömningar av ämnen.

1. Varje medlemsstat skall nominera en eller 
flera ledamöter till 
riskbedömningskommittén. Ledamöterna 
skall utses för sin roll i och erfarenhet av 
reglering av kemikalier och/eller för sina 
tekniska och vetenskapliga sakkunskaper när 
det gäller att granska riskbedömningar av 
ämnen.

Or. el

Motivering

Genom ändringsförslaget säkerställs att alla medlemsstater deltar i kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 301
ARTIKEL 81, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat får nominera
kandidater som ledamöter i 
riskbedömningskommittén. Den 
verkställande direktören skall upprätta en 
förteckning över kandidaterna, vilken skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 

1. Varje medlemsstat skall utse en ledamot i 
kommittén för bedömning av risker och 
alternativ. Ledamöterna skall utses för sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller för sina tekniska och 
vetenskapliga sakkunskaper när det gäller att 
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webbplats. Styrelsen skall utse ledamöterna 
i kommittén utifrån denna förteckning; den 
skall utse minst en ledamot från varje 
medlemsstat som nominerat kandidater. 
Ledamöterna skall utses för sin roll i och 
erfarenhet av reglering av kemikalier 
och/eller för sina tekniska och vetenskapliga 
sakkunskaper när det gäller att granska 
riskbedömningar av ämnen.

granska riskbedömningar av ämnen.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att nominera, alltså bara uppföra på förslag till kommittén, eftersom den 
sakkunskap som krävs kan variera utgående från vilka frågor som skall behandlas. 
Medlemsstaterna bör själva få bestämma om vilka experter som är lämpligast. Alla 
medlemsstater bör finnas företrädda i kommittén.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 302
ARTIKEL 81, PUNKT 2

2. Varje medlemsstat får nominera 
kandidater som ledamöter i kommittén för
socioekonomisk analys. Den verkställande 
direktören skall upprätta en förteckning 
över kandidaterna, vilken skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats. Styrelsen skall utse ledamöterna 
i kommittén utifrån denna förteckning; den 
skall utse minst en ledamot från varje 
medlemsstat som nominerat kandidater. 
Ledamöterna skall utses på grundval av sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller sina kunskaper om 
socioekonomiska analyser.

2. Varje medlemsstat skall utse en ledamot i 
kommittén för socioekonomisk analys. 
Ledamöterna skall utses på grundval av sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller sina kunskaper om 
socioekonomiska analyser.

Or. en

Motivering

Det är inte lämpligt att nominera, alltså bara uppföra på förslag till kommittén, eftersom den 
sakkunskap som krävs kan variera utgående från vilka frågor som skall behandlas. 
Medlemsstaterna bör själva få bestämma om vilka experter som är lämpligast. Alla 
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medlemsstater bör finnas företrädda i kommittén.

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

Ändringsförslag 303
ARTIKEL 81, PUNKT 4, STYCKE 4

Den verkställande direktören och dennes 
företrädare samt företrädare för 
kommissionen får delta i alla möten i 
kommittéer och arbetsgrupper som 
sammankallas av kemikaliemyndigheten 
eller dess kommittéer. På begäran av 
kommitténs ledamöter eller styrelsen får 
även berörda parter bjudas in att delta i 
möten som observatörer om detta är 
lämpligt.

Den verkställande direktören och dennes 
företrädare samt företrädare för 
kommissionen får delta i alla möten i 
kommittéer och arbetsgrupper som 
sammankallas av kemikaliemyndigheten 
eller dess kommittéer. Aktieägare, inklusive 
företrädare för industrin och små och 
medelstora företag, får också delta i möten 
som observatörer.

Or. it

Motivering

Företrädare för industrin bör kunna närvara vid möten i kommittéer även utan en särskild 
inbjudan. Det bör finnas en observatörsplats för företrädare för industrin och/eller små och 
medelstora företag. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

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

Ändringsförslag 304
ARTIKEL 82, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat skall för en 
treårsperiod som kan förnyas utse en 
ledamot till forumet. Ledamöterna skall 
väljas för sin roll i och erfarenhet av att 
kontrollera efterlevnaden av 
kemikalielagstiftningen och skall hålla god 
kontakt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

1. Varje medlemsstat skall för en 
treårsperiod som kan förnyas utse en 
ledamot till forumet. Ledamöterna skall 
väljas för sin roll i och erfarenhet av att 
kontrollera efterlevnaden av 
kemikalielagstiftningen och skall hålla god 
kontakt med medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Forumet skall eftersträva ett brett 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Forumet får därför utnämna ytterligare högst 

Forumet skall eftersträva ett brett relevant 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Forumet får därför utnämna ytterligare högst 
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fem ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som kan 
förnyas.

fem ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som kan 
förnyas.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör eller dennes företrädare samt 
företrädare för kommissionen får delta i alla 
möten i forumet och dess arbetsgrupper. På 
begäran av forumets ledamöter eller 
styrelsen får även berörda parter bjudas in 
att delta i möten som observatörer om detta 
är lämpligt.

Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör eller dennes företrädare samt 
företrädare för kommissionen får delta i alla 
möten i forumet och dess arbetsgrupper. 
Aktieägare, inklusive företrädare för 
industrin och små och medelstora företag, 
får också delta i möten som observatörer.

Or. it

Motivering

Företrädare för industrin bör kunna närvara vid möten i kommittéer även utan en särskild 
inbjudan. Det bör finnas en observatörsplats för företrädare för industrin och/eller små och 
medelstora företag. Detta ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser 
artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

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 305
ARTIKEL 83, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på 
experter med styrkt erfarenhet av att granska 
riskbedömningar för kemikalier och/eller 
socioekonomiska analyser, eller namnen på 
andra relevanta vetenskapliga experter som 
skulle kunna bistå kommittéernas 
arbetsgrupper; de skall också ange deras 
kvalifikationer och inom vilka områden de 
är experter.

2. Medlemsstaterna skall till 
kemikaliemyndigheten lämna namnen på 
oberoende experter med styrkt erfarenhet av 
att granska riskbedömningar för kemikalier 
och/eller socioekonomiska analyser, eller 
namnen på andra relevanta vetenskapliga 
experter som skulle kunna bistå 
kommittéernas arbetsgrupper; de skall också 
ange deras kvalifikationer och inom vilka 
områden de är experter.

Or. it
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Motivering

Experterna bör vara vetenskapligt och politiskt oberoende. Det bör finnas ett fastställt 
förfarande för att leta fram oberoende experter. Detta ändringsförslag är kopplat till de 
övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 306
ARTIKEL 83, PUNKT 2A (ny)

(2a) Styrelsen skall på uppdrag av 
verkställande direktören upprätta och 
offentliggöra en förteckning över de 
behöriga organ som utsetts av 
medlemsstaterna och som antingen 
individuellt eller i nätverk kan hjälpa 
kemikaliemyndigheten att utföra sina 
uppgifter, i synnerhet de som faller under 
avdelning VI. Kemikaliemyndigheten får 
överlåta vissa uppgifter till dessa organ, i 
synnerhet bedömning av testförslag och 
registeringsunderlag samt utvärdering av 
ämnen.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget inrättas ett expertnätverk på medlemsstatsnivå med direkta band till 
kemikaliemyndigheten.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 307
ARTIKEL 83, PUNKT 3

3. När ledamöter eller experter i 
kommittéernas eller forumets arbetsgrupper 
tillhandahåller tjänster eller utför andra 
uppgifter för kemikaliemyndighetens 
räkning skall det finnas ett skriftligt avtal 
mellan kemikaliemyndigheten och den 
berörda personen som reglerar detta, eller, 
om det är lämpligt, mellan 

3. När organen på den offentliggjorda 
förteckning som anges i punkt 2a och 
ledamöter eller experter i kommittéernas 
eller forumets arbetsgrupper tillhandahåller 
tjänster eller utför andra uppgifter för 
kemikaliemyndighetens räkning skall det 
finnas ett skriftligt avtal mellan 
kemikaliemyndigheten och det berörda 
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kemikaliemyndigheten och den berörda 
personens arbetsgivare.

organet, kemikaliemyndigheten och den 
berörda personen som reglerar detta, eller, 
om det är lämpligt, mellan 
kemikaliemyndigheten och den berörda 
personens arbetsgivare.

Den berörda personen eller dennes 
arbetsgivare skall ersättas i enlighet med de 
tariffer som ingår i de finansiella regler som 
fastställts av styrelsen. Om den berörda 
personen inte uppfyller sina förpliktelser har 
den verkställande direktören rätt att avsluta 
eller tillfälligt upphäva avtalet eller innehålla 
ersättningen.

Organet, den berörda personen eller dennes 
arbetsgivare skall ersättas i enlighet med de 
tariffer som ingår i de finansiella regler som 
fastställts av styrelsen. Om det berörda 
organet eller den berörda personen inte 
uppfyller sina förpliktelser har den 
verkställande direktören rätt att avsluta eller 
tillfälligt upphäva avtalet eller innehålla 
ersättningen.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget inrättas ett expertnätverk på medlemsstatsnivå med direkta band till 
kemikaliemyndigheten.

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

Ändringsförslag 308
ARTIKEL 84, PUNKT 2

2. Styrelsens ledamöter, verkställande 
direktören och ledamöterna i kommittéerna 
och forumet skall göra ett åtagande att 
fullgöra sina uppgifter och lämna en 
redovisning av eventuella intressekonflikter 
som kan inverka menligt på deras 
oberoende. Dessa försäkringar skall 
lämnas skriftligen varje år.

2. Styrelsens ledamöter, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna, 
ledamöterna i forumet, ledamöterna i 
besvärsnämnden samt experter och 
vetenskapliga och tekniska rådgivare får 
inte ha ekonomiska eller andra intressen i 
den kemiska industrin vilka är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De skall åta sig att agera självständigt och i 
allmänhetens intresse och varje år avge en 
förklaring om sina ekonomiska intressen. 
Uppgifter om indirekta intressen som skulle 
kunna hänföras till den kemiska industrin 
skall införas i ett register som förs av 
kemikaliemyndigheten och som 
allmänheten på begäran skall kunna få 
tillgång till vid kemikaliemyndighetens 
kontor.
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Medlemsstaterna skall avhålla sig från att 
ge ledamöterna av 
riskbedömningskommittén, kommittén för 
socioekonomisk analys, ledamöterna i 
forumet, ledamöterna i besvärsnämnden, 
eller deras vetenskapliga och tekniska 
rådgivare och experter instruktioner som är 
oförenliga med dessa personers egna 
uppgifter eller med kemikaliemyndighetens 
uppgifter, ansvar och oberoende.
Kemikaliemyndighetens uppförandekod 
skall innehålla bestämmelser om 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

Motivering

Ersätter punkt 2 i ändringsförslag 84 i förslaget till betänkande genom att där tilläggs ett 
stadgande om att kemikaliemyndighetens ledamöter skall vara oberoende av 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 309
ARTIKEL 85, PUNKT 1

1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande och två andra ledamöter.

1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande med befogenhet att fungera som 
domare i en medlemsstat och två andra 
ledamöter.

Or. de

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgiftsområde måste en domare fungera som ordförande.

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 310
ARTIKEL 85, PUNKT 1
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1. Besvärsnämnden skall bestå av en 
ordförande och två andra ledamöter.

1. Besvärsnämnden skall bestå av en domare 
som ordförande och två andra ledamöter.

Or. it

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgifter bör en domare fungera som ordförande. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: 
kemikaliemyndigheten.

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

Krahmer och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 311
ARTIKEL 87, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 115.4 eller 
116 kan överklagas.

1. Beslut och yttranden som 
kemikaliemyndigheten antagit i enlighet 
med denna förordning kan överklagas.

Or. it

Motivering

Överklagandena bör inte vara begränsade till en diskutabel mängd beslut utan det bör vara 
möjligt att överklaga varje beslut som fattats i enlighet med denna förordning. Detta 
ändringsförslag är kopplat till de övriga ändringsförslag som avser artiklarna i avdelning IX: 
kemikaliemyndigheten. (Vernola med flera)

Det bör i princip vara möjligt att överklaga varje beslut som kemikaliemyndigheten har fattat. 
Det bör även vara möjligt att överklaga kemikaliemyndighetens yttranden, eftersom dessa 
yttranden utgör fristående handlingar med slutliga omdömen som måste kunna korrigeras. 
(Krahmer och Chatzimarkakis)

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 312
ARTIKEL 87, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 115.4 eller 

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat 
kan överklagas.
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116 kan överklagas.

Or. en

Motivering

En sökande eller en berörd part har ytterst begränsade rättigheter att utverka en oavhängig 
översyn av beslut som fattats inom ramen för REACH. Med tanke på hur viktig denna 
lagstiftning kan komma att bli för Europas ekonomi och konkurrenskraft anser vi att det 
ovillkorligen måste erbjudas möjligheter till prövning inför en opartisk instans, vid en 
meningsfull tidpunkt och på ett meningsfullt sätt.

Alla beslut måste förses med välgrundade förklaringar och motiveringar så att besluten kan 
göras till föremål för en effektiv administrativ omprövning och det behövs en effektiv 
prövning i högre rättsinstans under viktiga etapper av förfarandet, för att trygga skyddet av 
väsentliga rättigheter och ekonomiska intressen under hela förfarandet. Dessutom bör alla 
beslut som kemikaliemyndigheten fattat kunna överklagas och inte bara vissa uppräknade 
beslut (såsom fallet är i den nuvarande artikel 87). 

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 313
ARTIKEL 87, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 115.4 eller 
116 kan överklagas.

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, artikel 26 b.1, 28.2 första stycket, 
49, 115.4 eller 116 kan överklagas.

Or. de

Motivering

Tilldelningen av en prioritering enligt artikel 26 b.1 bör höra till de beslut som kan 
överklagas.

Ändringsförslag från John Bowis och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 314
ARTIKEL 87, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 115.4 eller 
116 kan överklagas.

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat i 
enlighet med artiklarna 7, 18, 25.4 tredje 
stycket, 28.2 första stycket, 49, 57, 115.4 
eller 116 kan överklagas.
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Or. en

Motivering

I konsekvensens namn bör också beslut om tillståndsansökningar kunna överklagas.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 315
ARTIKEL 87, PUNKT 2

2. Ett överklagande enligt punkt 1 skall tills 
vidare upphäva beslutet.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 87.1.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 316
ARTIKEL 87, PUNKT 2A (ny)

2a. Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare vilkas intressen kan 
lida förfång av att någon åtgärd antas av 
kemikaliemyndigheten skall beredas rätten 
att höras i sak under hela förfarandet med 
antagandet av åtgärden i fråga och i vilket 
fall som helst innan åtgärden antagits.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till det ändringsförslag som hänför sig till artikel 87.1.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 317
ARTIKEL 93, PUNKT 2
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2. Kemikaliemyndighetens utgifter skall 
omfatta kostnader för personal, 
administration, infrastruktur och drift.

2. Kemikaliemyndighetens utgifter skall 
omfatta kostnader för personal, 
administration, infrastruktur och drift, 
särskilt de som uppkommit i samband med 
att kontrakt ingåtts med tredje part, 
inklusive ledamöterna i de organ som ingår 
i kemikaliemyndighetens nätverk, för 
utvärdering enligt avdelning VI.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget inrättas ett expertnätverk på medlemsstatsnivå med direkta band till 
kemikaliemyndigheten, som inom ramen för ett harmoniserat förfarande och i syfte att 
undvika alla skillnader bör bedöma testförslag och registreringsunderlag.

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

Ändringsförslag 318
ARTIKEL 95, STYCKE 1A (nytt)

En del av avgifterna skall anslås till 
utveckling av testmetoder utan djurförsök.

Or. en

Motivering

Hänger samman med skäl 73. För att det skall gå att främja testmetoder utan djurförsök, 
något som är ett av förordningens syften, måste det anslås utökade medel till utveckling av 
testmetoder som klarar sig utan djurförsök och kan användas för att kraven på information 
enligt denna förordning skall kunna uppfyllas (Davies).

Hänger samman med det ändringsförslag som hänför sig till skäl 34a. Det bör anslås 
ytterligare medel för att främja testmetoder utan djurförsök (Schlyter, Lucas, Breyer).

Ändringsförslag från Christofer Fjellner, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Anja Weisgerber och Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 319
ARTIKEL 95

Styrelsen skall fastställa strukturen och 
storleken på de avgifter som avses i 
artikel 93.1 b och offentliggöra denna 

Styrelsen skall fastställa strukturen och 
storleken på de avgifter som avses i 
artikel 93.1 b och offentliggöra denna 
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information. information. Avgifterna skall endast täcka 
de verkliga kostnaderna för registrering.

Or. sv

Motivering

Avgifterna skall vara skäliga och motsvara de faktiska kostnaderna för registrering. De skall 
inte vara ett verktyg för att finansiera myndighetsutövning.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 320
ARTIKEL 98, PUNKT 3

3. Den skall förläggas till Ispra, Italien. utgår

Or. en

Motivering

Utgående från ett beslut antaget i samförstånd mellan medlemsstaternas företrädare, 
församlade på stats- eller regeringschefsnivå, av den 13 december 2003 (EUT L 29, 3.2.2004, 
s. 15) skall Europeiska kemikaliemyndigheten ha sitt säte i Helsingfors.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 321
ARTIKEL 98, PUNKT 3

3. Den skall förläggas till Ispra, Italien. 3. Den skall förläggas till Bryssel, Belgien.

Or. de

Motivering

Bryssel har ett centralt läge i EU.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Carl Schlyter och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 322
ARTIKEL 105

Styrelsen skall, i samråd med Styrelsen skall, i samråd med 
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kommissionen, upprätta goda kontakter 
mellan kemikaliemyndigheten och 
företrädare för näringslivet samt 
konsumentskydds-, arbetarskydds- och 
miljöskyddsorganisationer. Dessa kontakter 
kan innebära att observatörer får delta i vissa 
aspekter av myndighetens arbete, på de 
villkor som styrelsen fastställt på förhand i 
samråd med kommissionen.

kommissionen, upprätta goda kontakter 
mellan kemikaliemyndigheten och 
företrädare för näringslivet samt 
konsumentskydds-, arbetarskydds-
miljöskydds- och djurskyddsorganisationer. 
Dessa kontakter kan innebära att 
observatörer får delta i vissa aspekter av 
myndighetens arbete, på de villkor som 
styrelsen fastställt på förhand i samråd med 
kommissionen.

Or. en

Motivering

Djurskyddsorganisationer berörs i högsta grad av denna förordning, med tanke på hur den 
kommer att påverka djurförsöken. Dessa organisationer bör således finnas med bland de 
organisationer med vilka det skall upprättas goda kontakter.


