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Förslag till förordning (KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1161
SKÄL 7

(7) En viktig målsättning med det nya 
system som inrättas genom denna förordning 
är att uppmuntra ersättning av farliga 
ämnen med mindre farliga ämnen och 
tekniker om det finns lämpliga alternativ. 
Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiv om arbetarskydd, 
särskilt rådets direktiv 90/394/EEG av den 
28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot 
risker vid exponering för carcinogener i 
arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 
i direktiv 89/391/EEG) enligt vilket 
arbetsgivarna är skyldiga att eliminera och, 
om det är tekniskt möjligt, ersätta farliga 
ämnen med sådana som är mindre farliga.

(7) En viktig målsättning med det nya 
system som inrättas genom denna förordning 
är att se till att farliga ämnen ersätts med 
mindre farliga ämnen och tekniker om det 
finns lämpliga alternativ. Denna förordning 
påverkar inte tillämpningen av direktiv om 
arbetarskydd, särskilt rådets direktiv 
90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd 
för arbetstagare mot risker vid exponering 
för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
enligt vilket arbetsgivarna är skyldiga att 
eliminera och, om det är tekniskt möjligt, 
ersätta farliga ämnen med sådana som är 
mindre farliga.
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Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 2 från Sacconi. Substitutionsprincipen bör vara ett viktigt 
element i Reach. Det föreslagna alternativet skapar större drivkraft än kommissionens text. 
Substitutionsprincipen är en del av svensk lagstiftning och har utfallit till stor belåtenhet. Den 
svenska erfarenheten visar att en metod som bygger på riskbedömningar av de enskilda 
kemikalierna inte är tillräcklig för att uppnå en säker kemikaliehantering i allmänhet. Ingår i 
ett paket med ändringsförslag som syftar till att stärka substitutions- och 
försiktighetsprinciperna.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1162
SKÄL 12

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om riskerna i samband med
användningen av dessa ämnen kontrolleras 
på ett adekvat sätt eller om användningen 
kan motiveras av socioekonomiska skäl.

(12) Enligt tillståndsbestämmelserna krävs 
tillstånd för utsläppande på marknaden och 
användning av ämnen med särskilt farliga 
egenskaper. Kommissionen kan bevilja 
tillstånd om inga säkrare alternativ eller 
tekniker finns tillgängliga och om 
användningen kontrolleras på ett adekvat 
sätt och kan motiveras av socioekonomiska 
skäl.

Or. en

Motivering

I detta skäl bör målet med tillståndsförfarandet lyftas fram. Tillståndskravet kan endast 
garantera den erforderliga höga skyddsnivån om ämnen med särskilt farliga egenskaper 
därigenom ersätts med lämpliga alternativa ämnen eller alternativ teknik, där detta är 
möjligt. Detta är i linje med liknande gemenskapslagstiftning (t.ex. lagstiftning om biocider, 
om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och om 
arbetstagarnas hälsa). Ingår i ett paket med ändringsförslag som syftar till att stärka 
substitutions- och försiktighetsprinciperna.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1163
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög (52) För att garantera en tillräckligt hög 
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hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Företag som 
använder sådana ämnen bör vara skyldiga 
att visa den tillståndsgivande myndigheten 
att riskerna kontrolleras på ett adekvat sätt.
Om så inte är fallet kan användningen 
fortfarande tillåtas om företagen visar att 
samhällsnyttan av ämnets användning 
uppväger riskerna i samband med dess 
användning och att det inte finns några 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker.
Den tillståndsgivande myndigheten bör 
sedan, genom ett tillståndsförfarande som 
grundas på företagens ansökningar, 
kontrollera att dessa krav uppfylls. Eftersom 
tillstånden bör garantera en hög skyddsnivå 
på den inre marknaden är det lämpligt att 
kommissionen fungerar som 
tillståndsgivande myndighet.

hälso- och miljöskyddsnivå bör ämnen med 
särskilt farliga egenskaper hanteras enligt 
försiktighetsprincipen. Dessa ämnen skall 
endast godkännas om de företag som 
använder dem kan visa för den 
tillståndsgivande myndigheten att det inte 
finns några säkrare alternativ eller 
tekniker tillgängliga. Även i andra fall kan 
användningar godkännas om företagen 
kan visa att den samhällsnytta som 
användningen av ämnet medför överstiger 
riskerna som är förenade med 
användningen och att riskerna kontrolleras 
på ett adekvat sätt. Den tillståndsgivande 
myndigheten bör sedan, genom ett 
tillståndsförfarande som grundas på 
företagens ansökningar, kontrollera att dessa 
krav uppfylls. Eftersom tillstånden bör 
garantera en hög skyddsnivå på den inre 
marknaden är det lämpligt att kommissionen 
fungerar som tillståndsgivande myndighet.

Or. en

Motivering

Substitutions- och försiktighetsprinciperna är av yttersta vikt, i synnerhet när det gäller 
ämnen med särskilt farliga egenskaper. Ingår i ett paket med ändringsförslag som syftar till 
att stärka substitutions- och försiktighetsprinciperna.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1164
ARTIKEL 1, PUNKT 3

3. Denna förordning grundas på principen 
att det är tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare som bär ansvaret för 
att de ämnen som de tillverkar, släpper ut 
på marknaden, importerar eller använder 
inte har några skadliga hälso- och 
miljöeffekter. Bestämmelserna i 
förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen.

3. Denna förordning bygger på 
försiktighetsprincipen.

Or. en
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Motivering

Eftersom många kemikalier är potentiellt undantagna från REACH (kemikalier i mängder på 
under 1 ton, vilket kan innebära runt 70 000 kemikalier) är det med tanke på skyddet för 
människors hälsa och för miljön viktigt att införa en allmän försiktighetsplikt för 
kemikalietillverkare och nedströmsanvändare, som skall kunna dokumentera att 
användningen är säker. Ingår i ett paket med ändringsförslag som syftar till att stärka 
substitutions- och försiktighetsprinciperna.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 1165
ARTIKEL 3, LED 1A (nytt)

1a. Naturligt förekommande ämnen samt 
blandningar som i huvudsak består därav, 
vilka det finns lång erfarenhet av som 
entydigt visar på frånvaro av risk eller 
mycket låga risker för framkallande av 
ohälsa eller negativa miljöeffekter.

Or. sv

Motivering

För att komma åt de ämnen som verkligen utgör en risk för människor och miljö måste vi 
använda våra resurser väl. Det är orimligt att granska de ämnen som vi har goda 
erfarenheter av.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne och 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1166
ARTIKEL 3, LED 29A (nytt)

29a. användnings- och 
exponeringskategorier: sammanfattning av 
exponeringsscenarier vilka kännetecknas 
av jämförbara användningar enligt 
artikel 3.12 och 3.25. Användnings- och 
exponeringskategorier beskriver alla de 
betingelser som är avgörande för 
exponeringen. De väsentliga elementen i 
användnings- och exponeringskategorierna 
är, oberoende av bransch, följande:
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– Huvudsakliga användningsområden
– Industriell användning
– Yrkesmässig användning
– Konsumenters användning

– Exponeringsvägar
– Människans huvudsakliga 
upptagningsvägar (oralt, genom 
inandning, dermalt)
– Tillförselvägar i miljön (luft, vatten, 
mark, biota)

– Exponeringens varaktighet
– Enstaka/kortvarig
– Sällsynt
– Permanent/långvarig

Användnings- och 
exponeringskategorierna resulterar i 
jämförbara riskhanteringsåtgärder.

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorier torde väsentligen förenkla de olika 
Reachförfarandena, exempelvis registreringsprocessen, kommunikationen i 
distributionskedjan och genomförandet av en kemikaliesäkerhetsbedömning, utan att för den 
skull göra avkall på målsättningarna inom Reach.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 1167
ARTIKEL 4, PUNKT 2, LED A

a) Ämnen som är upptagna i bilaga II. a) Ämnen som är upptagna i bilaga II.

i) Definition
Denna bilaga innehåller ämnen som är 
undantagna registrering. Bilagan omfattar 
naturligt förekommande ämnen samt 
blandningar som i huvudsak består därav, 
vilka det finns lång erfarenhet av som 
entydigt visar på frånvaro av risk eller 
mycket låga risker för framkallande av 
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ohälsa eller negativa miljöeffekter.
ii) Revision
i) I samband med förregistrering skall 
kemikaliemyndigheten lägga till de ämnen 
som faller under definitionen.
ii) Efter utvärdering skall 
kemikaliemyndigheten lägga till de ämnen 
som den bedömer inte utgör någon eller låg 
risk för framkallande av ohälsa eller 
negativa miljöeffekter.

Or. sv

Motivering

Idag finns ingen definition för de ämnen som finns upptagna i bilaga II, t.ex. vatten och 
askorbinsyra. Genom att lägga till en definition blir texten tydligare. Den blir dessutom 
möjlig att revidera. 

Trots att vi under lagstiftningsprocessen lägger till ämnen till bilaga II är vi övertygade om 
att den inte kommer att vara heltäckande. Vi önskar därför en revidering tidigt men även 
löpande under processen allteftersom vi skaffar oss mer kunskaper. Utan våra förändringar 
kommer flera ämnen under lång tid framöver behöva registreras trots att myndigheten vet att 
dessa ämnen är utan risk.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 1168
ARTIKEL 5, PUNKT 4A (ny)

4a. Importören av en beredning skall vid 
kemikaliemyndigheten låta registrera det 
eller de oregistrerade ämnena i 
beredningen om
a) ämnet/ämnena uppgår till minst en 
viktprocent i beredningen eller om de 
gränsvärden för farliga ämnen som anges i 
direktiv 1999/45/EG överskrids,
b) totalmängden av varje oregistrerat ämne 
uppgår till 1 ton eller mer per år.

Or. de
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Motivering

För att registreringsmålen skall uppnås, och framför allt för att kunskaperna om kemikalier 
skall förbättras, behöver ämnen i en beredning (blandning eller lösning som består av två 
eller flera ämnen) registreras endast om de inte redan är registrerade. I samband med 
registreringsplikten bör hänsyn tas till gränsvärdena i preparatdirektivet och till gränsvärdet 
på 1 ton i denna avdelning av förslaget till förordning. Skyldigheten att registrera substanser 
som ingår i beredningar gäller för övrigt endast importörer av beredningar. Producenter av 
beredningar som har sitt säte i EU behöver nämligen överhuvudtaget inte göra någon 
registrering.

Ändringsförslag från Jutta D. Haug och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 1169
ARTIKEL 10, PUNKT 2A (ny)

2a. a) I ett konsortium som endast 
tillhandahåller data om ämnen vilkas 
tillverkade/importerade mängd understiger 
10 ton skall varje medlem betala en andel 
som motsvarar antalet medlemmar i 
konsortiet.
b) I ett konsortium som endast 
tillhandahåller data om ämnen vilkas 
tillverkade/importerade mängd ligger inom 
ett och samma volymområde (10–100 ton 
eller 100–1 000 ton) skall varje medlem 
betala en andel som motsvarar hans 
mängd.
c) I ett konsortium som skall tillhandahålla 
data om ämnen som ligger inom olika 
volymområden skall medlemmarna betala 
sina andelar enligt följande:
i) Vid kostnader som uppstår för 
datainsamlingen inom volymområdet 
1-10 ton skall varje medlem betala en andel 
som motsvarar antalet medlemmar i 
konsortiet.
ii) Vid kostnader som uppstår för 
datainsamlingen inom volymområdet 
10-100 ton skall varje medlem vars 
tillverkade/importerade mängd också ligger 
inom detta volymområde betala en andel 
som motsvarar hans mängd.
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iii) Vid kostnader som uppstår för 
datainsamlingen inom volymområdet 
100-1 000 ton skall varje medlem vars 
tillverkade/importerade mängd också ligger 
inom detta volymområde betala en andel 
som motsvarar hans mängd.
iv) Vid kostnader som uppstår för 
datainsamlingen inom ett volymområde 
som överstiger 1 000 ton skall varje medlem 
vars tillverkade/importerade mängd också 
ligger inom detta volymområde betala en 
andel som motsvarar hans mängd.
d) Varje medlems tillverkade/importerade 
mängd som ligger till grund för 
kostnadsdelningen skall inledningsvis utgå 
från den mängd som gällde för respektive 
medlem då konsortiet lagenligt bildades. På 
detta vis skall vid behov förskott betalas för 
datainsamlingen.
Den slutliga kostnadsdelningen skall göras 
utifrån de mängder som den lagenliga 
registreringen baseras på.
En översyn av kostnadsdelningen skall 
göras tre år efter registreringen. Här skall 
de mängder ligga till grund som 
medlemmarna genomsnittligt tillverkat 
eller importerat under de tre åren. Om 
kostnadsdelningen avviker från den som 
man kom fram till vid registreringen skall 
ersättning betalas. En översyn av 
kostnadsdelningen behöver inte göras om 
alla medlemmar är överens om detta.
e) Kostnadsdelningen skall genomföras av 
kemikaliemyndigheten eller en oberoende 
institution som kemikaliemyndigheten 
utsett eller av en institution som alla 
medlemmar i konsortiet enats om.
f) Till de kostnader som skall delas enligt 
ovanstående bestämmelser hör även alla 
sådana kostnader som orsakas av 
konsortiets förvaltning.
g) Om data är nödvändiga endast på grund 
av särskilda användningar eller andra 
särskilda omständigheter skall dessa 
kostnader endast betalas av den medlem 
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som registrerar de särskilda 
användningarna eller orsakar de andra 
särskilda omständigheterna. Om flera 
medlemmar måste samla in särskilda data 
skall kostnadsdelningen göras enligt 
bestämmelserna i punkterna 1–3.
h) Om medlemmar i konsortiet 
tillhandahåller data som övriga 
medlemmar inte besitter men som är 
nödvändiga för registreringen och som 
godtas av kemikaliemyndigheten skall 
dessa medlemmar få ersättning för de 
fiktiva kostnaderna för sådana data, enligt 
det värde som gällde vid tidpunkten för 
konsortiebildningen. Ersättningen skall 
betalas i samband med den slutliga 
kostnadsdelningen eller, om det vid denna 
tidpunkt är oklart om dessa data kommer 
att godtas, i samband med den reviderade 
kostnadsdelningen.
i) Efter konsortiets registrering kan andra 
tillverkare eller importörer ansluta sig till 
detta. De skall då vara delaktiga i 
kostnaderna på samma sätt som om de varit 
med i konsortiet redan vid registreringen, 
dock med förbehållet att de skall 
tillerkännas ett avdrag på 10 % av sin 
fiktiva kostnadsandel för varje år som gått 
sedan registreringen och fram till deras 
inträde i konsortiet.

Or. de

Motivering

Klarhet i kostnadsdelningen underlättar för företag att bilda konsortier.

Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1170
ARTIKEL 11, PUNKT 1, LED A, STYCKE 1A (nytt)

Vidare skall den information som anges i 
bilaga VI tas med. Kommissionen får i den 
första genomgång som avses i artikel 133.3 
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besluta att modifierade informationskrav 
enligt bilaga V skall tillämpas i stället för 
kraven enligt bilaga VI, i synnerhet när det 
gäller sådana ämnen som avses i 
artikel 21.3.

Or. en

Motivering

Kraven för ämnen i små mängder är för lågt ställda. Det är inte möjligt att fastställa vilken 
risk de utgör för människors hälsa och för miljön. 

Ändringsförslag från Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne och 
Mechtild Rothe

Ändringsförslag 1171
ARTIKEL 13, PUNKT 4, STYCKE 2

Exponeringsbedömningen och 
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar.

Exponeringsbedömningen och
riskkarakteriseringen skall behandla 
tillverkarens eller importörens samtliga 
identifierade användningar enligt 
artikel 3.25 med hjälp av de användnings-
och exponeringskategorier som avses i 
artikel 3.29a.

Or. de

Motivering

Användnings- och exponeringskategorier torde väsentligen förenkla de olika 
Reachförfarandena, exempelvis registreringsprocessen, kommunikationen i 
distributionskedjan och genomförandet av en kemikaliesäkerhetsbedömning, utan att för den 
skull göra avkall på målsättningarna inom Reach.

Ändringsförslag från Carl Schlyter, Caroline Lucas och Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 1172
ARTIKEL 21A (ny)

Artikel 21a
Anmälan om avsikt att inte registrera 

förhandsregistrerade ämnen 
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1. Om tillverkare eller importörer av ett 
ämne som sådant eller ingående i en 
beredning inte har för avsikt att registrera 
detta ämne skall de anmäla detta för 
kemikaliemyndigheten och sina 
nedströmsanvändare.
2. Den anmälan som avses i punkt 1 skall 
göras senast
a) 12 månader före den tidsfrist som 
fastställs i artikel 21.1 för infasningsämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 000 ton eller mer per år,
b) 24 månader före den tidsfrist som 
fastställs i artikel 21.2 för infasningsämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 100 ton eller mer per år,
c) 36 månader före den tidsfrist som 
fastställs i artikel 21.3 för infasningsämnen 
som tillverkas eller importeras i mängder 
på 1 ton eller mer per år.
3. Om tillverkare eller importörer inte 
anmält för kemikaliemyndigheten eller sina 
nedströmsanvändare att de inte avser 
registrera ett ämne skall de lämna in ett 
registreringsunderlag för detta ämne.

Or. en

Motivering

De nuvarande Reachbestämmelserna har skapat oro bland nedströmsanvändarna om att flera 
ämnen eventuellt inte kommer att registreras på grund av ekonomiska skäl. Om detta skulle 
bli fallet skulle det bli svårt för nedströmsanvändarna att förbereda sig för denna situation
med de nuvarande bestämmelserna, eftersom de riskerar att bli underrättade om detta först 
efter det att tidsfristerna för registrering löpt ut. Det bör därför införas en ny artikel som 
tvingar tillverkarna och importörerna att ge nedströmsanvändarna information i förväg. På 
detta sätt skulle nedströmsanvändarna kunna förhandla med tillverkarna eller importörerna. 
Nedströmsanvändarna skulle eventuellt kunna gå med på att betala ett högre pris för att 
undvika ännu större omvandlingskostnader och därmed undvika att ämnen inte registreras.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1173
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.

6. Om medlemsstatskommittén inom 
60 dagar från remitteringen når en 
överenskommelse med en majoritet av sina 
ledamöters röster om förslaget till beslut 
skall kemikaliemyndigheten fatta beslutet i 
enlighet därmed.

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.

Om medlemsstatskommittén inte når någon 
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. de

Motivering

Genom att kravet på enhällighet ersätts med majoritetsbeslut underlättas och påskyndas 
förfarandet.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1174
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 
vetenskaplig forskning och utveckling eller 
produkt- och processinriktad forskning och 
utveckling i sådana mängder som krävs för 
den produkt- och processinriktade 
forskningen och utvecklingen.

Or. de

Motivering

En högsta gräns för mängderna är inte ändamålsenlig. Mängdrestriktionerna bör vara 
användningsrelaterade.
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Ändringsförslag från Anders Wijkman

Ändringsförslag 1175
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 risk- och 
alternativbedömningskommitté, som skall 
ansvara för att bereda myndighetens 
yttranden om tillståndsansökningar och 
förslag till begränsningar, utvärdera 
tillgängliga alternativ och handha andra 
frågor avseende hälso- eller miljörisker som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

I linje med andra ändringsförslag som lägger större vikt vid ersättning. Ingår i ett paket med 
ändringsförslag som syftar till att stärka substitutions- och försiktighetsprinciperna.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 1176
ARTIKEL 73, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall i synnerhet 
via sin riskbedömningskommitté fullgöra 
de uppgifter den tilldelats i enlighet med 
avdelning VI.

Or. de

Motivering

Står i samband med ändringsförslaget till artikel 38. Riskbedömningskommittén är den 
instans som i första hand skall befatta sig med kemikaliemyndighetens uppgifter i samband 
med ämnesbedömning.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1177
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 nio representanter 
från medlemsstaterna som utses av rådet och 
nio representanter som utses av 
kommissionen, däribland minst 
tre representanter för industrin.

Or. de

Motivering

Styrelsens sammansättning måste vara noga balanserad. Det finns ingen anledning att sex 
kommissionsföreträdare skall ta plats i styrelsen men inte en enda röstberättigad representant 
för berörda parter. Eftersom styrelsen inte fattar beslut i enskilda fall är det inte acceptabelt 
att representanterna för de berörda parterna saknar rösträtt.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1178
ARTIKEL 78

Styrelsen skall fastställa regler för röstning, 
bland annat villkoren för att en ledamot skall 
få rösta i en annan ledamots ställe. Styrelsen 
skall fatta sina beslut med två tredjedelars 
majoritet av alla ledamöter med rösträtt.

Styrelsen skall fastställa regler för röstning, 
bland annat villkoren för att en ledamot skall 
få rösta i en annan ledamots ställe. Styrelsen 
skall fatta sina beslut med två tredjedelars 
majoritet av alla ledamöter.

Or. de

Motivering

Ändringen står i samband med ändringsförslaget till artikel 75.1.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1179
ARTIKEL 81, PUNKT 1

1. Varje medlemsstat får nominera 1. Varje medlemsstat får föreslå upp till 
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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.

tre 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 och 
samtidigt garantera största möjliga 
geografiska spridning. 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. de

Motivering

Styrelsen måste ha vissa möjligheter att efter eget skön välja ledamöterna i 
riskbedömningskommittén. Det är inte lämpligt att begränsa antalet ledamöter till 25 som i 
kommittén för socioekonomisk analys, eftersom riskbedömningskommittén har viktiga 
uppgifter i ämnesutvärderingen enligt avdelning VI.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1180
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 får föreslå upp till 
tre 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 de 
25 ledamöterna i kommittén utifrån denna 
förteckning och samtidigt garantera största 
möjliga geografiska spridning. 
Ledamöterna skall utses på grundval av sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller sina kunskaper om 
socioekonomiska analyser.

Or. de
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Motivering

Styrelsen måste ha vissa möjligheter att efter eget skön välja ledamöterna i kommittén för 
socioekonomisk analys. Det är även nödvändigt att fastställa ett tak för antalet ledamöter i 
dessa kommittéer, samtidigt som varje medlemsstat bör ha möjlighet att få med en 
representant.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1181
ARTIKEL 85, PUNKT 3

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen utifrån 
en förteckning över kvalificerade kandidater 
som antagits av kommissionen; utnämningen 
skall grundas på deras erfarenheter och 
sakkunskaper inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller 
tillsynsförfaranden och rättsliga förfaranden.

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen. 
Styrelsen skall utifrån en förteckning som 
föreslagits av kommissionen välja ut 
kvalificerade kandidater genom ett 
offentligt urvalsförfarande efter det att en 
inbjudan till intresseanmälan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och på annat håll i 
pressen eller på webbplatser.
Besvärsnämndens ledamöter skall väljas 
utifrån en förteckning över kvalificerade 
kandidater som antagits av kommissionen; 
utnämningen skall grundas på deras 
erfarenheter och sakkunskaper inom 
områdena kemikaliesäkerhet, naturvetenskap 
eller tillsynsförfaranden och rättsliga 
förfaranden. Minst en av besvärsnämndens 
ledamöter måste ha erfarenhet inom 
området rättsliga förfaranden.

Or. de

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens verksamhetsområde måste minst en ledamot ha erfarenhet 
inom rättsliga förfaranden. Besvärsnämndens uppgifter är så beskaffade att ett öppet 
förfarande för inlämning av kandidaturer bör införas.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1182
ARTIKEL 106
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För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på grundval av ett förslag från 
verkställande direktören och i samråd med 
kommissionen, anta regler för att se till att 
allmänheten får tillgång till 
icke-konfidentiell information; dels
information om gällande bestämmelser samt 
vetenskaplig och teknisk information om 
kemikaliesäkerhet.

För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på grundval av ett förslag från 
verkställande direktören och i samråd med 
kommissionen, anta regler och upprätta ett 
register för att se till att allmänheten får 
tillgång till information om gällande 
bestämmelser samt vetenskaplig och teknisk 
information om kemikaliesäkerhet enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001.

Kemikaliemyndighetens och dess 
kommittéers och arbetsgruppers 
arbetsordningar skall vara tillgängliga för 
allmänheten vid myndighetens lokaler och 
på dess webbplats. 

Or. de

Motivering

Öppenheten i kemikaliemyndighetens arbete bör formuleras mer precist.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 1183
ARTIKEL 116, PUNKT 1, LED C

c) Ämnets Einecs-namn om sådant finns. utgår

Or. de

Motivering

Uppgifter om ämnen i Einecs-förteckningen är redan offentliga. De bör inte föras in i 
ytterligare en databas. På så vis undviks dubbelarbete.
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REVIDERAT ÄNDRINGSFÖRSLAG 433

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle och Thomas Ulmer

Ändringsförslag 433/rev.
ARTIKEL 6

1. Producenter eller importörer av varor 
skall för alla ämnen som ingår i dessa varor 
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

1. Producenter eller importörer av varor
skall för alla ämnen som ingår i varorna
lämna in ett registreringsunderlag till 
kemikaliemyndigheten om samtliga följande 
villkor är uppfyllda:

a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt 
överstiger 1 ton per producent eller importör 
per år när varje varutyp beaktas separat.

a) Mängden av ämnet i varje vara överstiger 
1 ton per producent eller importör per år. 

aa) Ämneskoncentrationen överstiger 
0,1 viktprocent av varje beståndsdel i varan.

b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.

c) Ämnet är avsett att avges under normala 
och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden.

c) Ämnet är inte undantaget från 
registreringsplikten.

2. Producenter eller importörer av varor 
skall till kemikaliemyndigheten anmäla alla 
ämnen som ingår i dessa varor i enlighet 
med punkt 3 om samtliga följande villkor 
är uppfyllda:
a) Mängden av ämnet i dessa varor totalt
överstiger 1 ton per producent eller 
importör per år.
b) Ämnet uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som farligt i enlighet med 
direktiv 67/548/EEG.
c) Producenten eller importören vet eller 
får veta att ämnet sannolikt avges under 
normala och rimligen förutsebara 
användningsförhållanden, även om detta 
inte är en avsiktlig funktion hos varan.
d) Den avgivna ämnesmängden kan skada 
människors hälsa eller miljön.
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
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information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
3. Om villkoren i punkt 2 uppfylls skall 
producenten eller importören delge 
kemikaliemyndigheten följande 
information i det formulär som 
myndigheten fastställer i enlighet med 
artikel 108:
a) Producentens eller importörens namn 
och kontaktuppgifter.
b) Det registreringsnummer som avses i 
artikel 18.1, om sådant finns.
c) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.
d) Ämnets klassificering.
e) En kortfattad beskrivning av varans 
användning.
f) Ämnets mängdintervall, t.ex. 1–10 ton, 
10–100 ton osv.
4. Kemikaliemyndigheten får fatta beslut 
som innebär att producenter eller 
importörer av varor, i enlighet med denna 
avdelning skall registrera alla ämnen som 
ingår i dessa varor och som anmälts i 
enlighet med punkt 3.
5. Punkterna 1–4 skall inte gälla ämnen som 
redan registrerats för denna användning av 
en aktör längre upp i distributionskedjan.

5. Punkt 1 skall inte gälla ämnen som av en 
aktör längre upp i distributionskedjan 
redan registrerats för användning i 
framställningen av varan.
5a. Varor som inte uppfyller kraven i 
punkt 1 får varken tillverkas eller 
importeras.

6. Punkterna 1–4 skall gälla tre månader 
efter den tidsfrist som anges i artikel 21.3.

6. De tidsfrister som fastställs i 
artiklarna 21.1–21.3 skall gälla för punkt 1.

7. Åtgärder för genomförandet av 
punkterna 1–6 skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Or. de
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Motivering

Artikel 6 i kommissionens förslag erbjuder EU:s bearbetningsindustri enbart ett blygsamt 
skydd mot illojal konkurrens utifrån. Eftersom en likvärdig importerad vara inte behöver 
uppfylla lika strikta villkor kommer den inte enbart att bli billigare utan kan även tillverkas 
med användning av ett större urval av råmaterial. 

Genom detta ändringsförslag upprättas ett sunt handelsklimat för företag inom och utanför 
EU och högsta tänkbara skydd för människors hälsa och för miljön.
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CORRIGENDUM

FÖLJANDE ÄNDRINGSFÖRSLAG HAR ÄVEN LÄMNATS IN AV:

Ändringsförslag 184 (Artikel 1, punkt 3a (ny)) Anders Wijkman
Ändringsförslag 740 (Artikel 37, punkt -1 (ny)) Anne Laperrouze
Ändringsförslag 403 (Artikel 4, punkt 1) Anne Laperrouze
Ändringsförslag 565 (Artikel 18) Erna Hennicot-Schoepges


