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

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 1
AVDELNING I, KAPITEL1, ARTIKEL 2

1. Denna förordning skall inte tillämpas på 1. Denna förordning skall inte tillämpas på

a) radioaktiva ämnen som omfattas av rådets 
direktiv 96/29/Euratom,

a) radioaktiva ämnen som omfattas av rådets 
direktiv 96/29/Euratom,

b) ämnen – som sådana, eller ingående i en 
beredning eller vara – som är föremål för 
tullövervakning, förutsatt att de inte 
genomgår någon behandling eller 
bearbetning, och som är i tillfällig förvaring, i 
frizoner eller frilager för att återexporteras, 
eller som transiteras,

b) ämnen – som sådana, eller ingående i en 
beredning eller vara – som är föremål för 
tullövervakning, förutsatt att de inte 
genomgår någon behandling eller 
bearbetning, och som är i tillfällig förvaring, i 
frizoner eller frilager för att återexporteras, 
eller som transiteras,

c) icke-isolerade intermediärer. c) icke-isolerade intermediärer,
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ca) avfall enligt definitionen i rådets 
ändrade direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 
19751,

cb) livsmedel enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 178/2002.

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

2. Denna förordning skall inte påverka 
tillämpningen av

a) rådets direktiv 89/391/EEG, a) rådets direktiv 89/391/EEG,

b) direktiv 90/394/EEG, b) direktiv 90/394/EEG,

c) rådets direktiv 98/24/EG, c) rådets direktiv 98/24/EG,

d) gemenskapens lagstiftning om transport av 
farliga ämnen och beredningar på järnväg, 
väg eller inre vattenväg, till havs eller med 
flyg.

d) gemenskapens lagstiftning om transport av 
farliga ämnen och beredningar på järnväg, 
väg eller inre vattenväg, till havs eller med 
flyg,

da) de förbud och begränsningar som 
fastställs i rådets ändrade 
direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 
om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosmetiska produkter2, 
beträffande
i) förbud mot djurförsök för att testa 
kosmetiska slutprodukter och beståndsdelar 
eller kombinationer av beståndsdelar i 
sådana produkter, och
ii) förbud mot utsläppande på marknaden 
av kosmetiska produkter som innehåller 
beståndsdelar eller kombinationer av 
beståndsdelar som har utprovats på djur 
eller vars slutliga sammansättning har 
utprovats på djur;

ämnen som endast används som 
beståndsdelar i kosmetiska produkter och 
som omfattas av denna förordning får inte 
testas på djur i samband med utvärderingar 
av dessa ämnen som krävs enligt denna 
förordning;

db) gemenskapens miljölagstiftning.

__________
1 EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.
2 EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. 
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Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (led ca), 199, 200 (led ca), 202 
(den del som rör livsmedel), 203 (led b och e), 204 (led 1a b), 207, 210, 212, 241 och 242.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
och Johannes Blokland

Ändringsförslag 2
BILAGA II, NYA POSTER

EINECS-nr Namn/Grupp CAS-nr

265-995-8 Cellulosamassa 65996-61-4
231-959-9 Syre O2 7782-44-7
232-296-4 Jordnötsolja

Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
8002-03-7

232-370-6 Sesamolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8008-74-0

232-316-1 Palmolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8002-75-3

232-282-8 Kokosnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8002-31-8

232-425-4 Palmkärnsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8023-79-8

266-9-484 Sheasmör
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

294-851-7 Illipe shoreasmör
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Shorea robusta-olja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Mandelolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8007-69-0

Hasselnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Valnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8024-09-7

Cashewnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.

8007-24-7

Paranötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
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Pistagenötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Makadamianötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
sojabönsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad rapsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
solrosolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
palmolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
kokosnötsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Hydrerad, internt omförestrad och fraktionerad 
palmkärnsolja
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Sojabönor, sojabönsbaljor, sojamjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Rapsfrön, rapsfrökapslar, rapsmjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Solrosfrön, solrosfrökapslar, solrosmjöl
Extrakt och fysiskt modifierade derivat därav.
Naturgas, råolja och kol.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslagen 1068 (första posten), 1069, 1071, 1072 och 1087. Naturgas införs 
här istället för i bilaga III, som inte tar upp enskilda ämnen utan snarare fastställer kriterier 
för undantag från registreringsplikten.

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

Ändringsförslag 3
BILAGA III, PUNKT 8
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8. Mineraler, malmer eller naturligt 
förekommande ämnen, om de inte modifieras 
kemiskt vid tillverkningen, och om de inte 
uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
farliga enligt direktiv 67/548/EEG.

8. Mineraler eller naturligt förekommande 
ämnen, om de inte modifieras kemiskt vid 
tillverkningen, och om de inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farliga 
enligt direktiv 67/548/EEG.

Or. en

Motivering

Hör samman med kompromissändringsförslag 4.

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

Ändringsförslag 4
BILAGA III, PUNKT 8A (ny)

8a. Malmer och koncentrat som utvinns ur 
dem, om de inte modifieras kemiskt vid 
framställningen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 1074, 1075, 1076, 1077, 618 och 623. Hör samman med 
kompromissändringsförslag 3.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt 
och Johannes Blokland

Ändringsförslag 5
Avdelning I, kapitel 1, artikel 3, punkt 14a (ny)

14a. kemisk modifiering: alla processer
som inte är rent mekaniska.

Or. en

Motivering

Hör samman med kompromissändringsförslag 4.
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Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt och Johannes 
Blokland

Ändringsförslag 6
Avdelning XIV, artikel 128

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Bilagorna får ändras i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3.

Senast 18 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen lägga 
fram ett förslag till rättsakt som fastställer 
kriterierna för undantag för ämnen eller 
grupper av ämnen i bilagorna II och III.

På grundval av dessa kriterier skall 
kommissionen därefter göra bilaga II 
tydligare genom att stryka poster som inte 
omfattas av förordningen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 390, 1167 och 1066.

KEMIKALIEMYNDIGHETEN

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 7
Avdelning IX, artikel 74, punkt 2, led d

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur.

d) fastställa kemikaliemyndighetens 
avgiftsstruktur på ett insynsvänligt sätt.

Or. en

Motivering

Avgiftsstrukturen bör fastställas på grundval av tydliga och insynsvänliga kriterier, med 
tanke på att den är ett viktigt instrument för finansieringen av REACH-systemet.

Ersätter ändringsförslag 294 och 295.
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Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 8
Avdelning IX, 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, en 
representant som utses av kommissionen 
och två representanter som utses av 
Europaparlamentet.

I styrelsen skall det också ingå fyra 
representanter för berörda parter
(näringslivet och konsument-, arbetstagar- 
och miljöskyddsorganisationer), som utses 
av kommissionen och som saknar rösträtt.

Styrelseledamöterna skall utses på sådant 
sätt att det skapas garantier för högsta 
möjliga kompetensnivå, ett brett urval av 
relevanta sakkunskaper och (utan att det 
inverkar på ovannämnda kriterier) största 
möjliga geografiska spridning inom 
Europeiska unionen.

Or. en

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning (samtidigt som man 
upprätthåller det totala antalet ledamöter) när det gäller styrelsens sammansättning och 
utnämnande, enligt EMEA-modellen. Det totala antalet ledamöter förblir oförändrat. Antalet 
företrädare för de berörda parterna ökas från tre till fyra, så att alla berörda sektorer 
inbegrips.

Ersätter ändringsförslag 299, 76, 297, 298, 1177 och 1178.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 9
Avdelning IX, artikel 81
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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 utse en ledamot 
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. 

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
till 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.

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén.

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén.

4. Kommittéerna skall eftersträva ett brett 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Kommittén får därför utnämna ytterligare 
högst fem ledamöter som väljs på grundval 
av sin särskilda kompetens.

4. Kommittéerna skall eftersträva ett brett 
expertkunnande bland sina ledamöter. 
Kommittén får därför utnämna ytterligare 
högst fem ledamöter som väljs på grundval 
av sin särskilda kompetens.

Kommittéernas ledamöter skall utses för en 
mandatperiod på tre år som kan förnyas.

Kommittéernas ledamöter skall utses för en 
mandatperiod på tre år som kan förnyas.

Ledamöterna i varje kommitté får biträdas av 
rådgivare i vetenskapliga och tekniska frågor 
eller regleringsfrågor.

Ledamöterna i varje kommitté får biträdas av 
rådgivare i vetenskapliga och tekniska frågor 
eller regleringsfrågor.
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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. Även berörda parter får 
delta i möten som observatörer.

5. Ledamöterna i varje kommitté, som utsetts 
efter nominering av en medlemsstat, skall 
sörja för god samordning mellan 
kemikaliemyndighetens uppgifter och det 
arbete som utförs av deras medlemsstats 
behöriga myndighet.

5. Ledamöterna i varje kommitté skall sörja 
för god samordning mellan 
kemikaliemyndighetens uppgifter och det 
arbete som utförs av deras medlemsstats 
behöriga myndighet.

6. Kommitténs ledamöter skall kunna stödja 
sig på de vetenskapliga och tekniska resurser 
som finns tillgängliga i medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna skall därför ställa 
erforderliga vetenskapliga och tekniska 
resurser till förfogande för de 
kommittéledamöter som de har nominerat. 
Varje medlemsstats behöriga myndighet skall 
underlätta verksamheten i kommittéerna och 
deras arbetsgrupper.

6. Kommitténs ledamöter skall kunna stödja 
sig på de vetenskapliga och tekniska resurser 
som finns tillgängliga i medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna skall därför ställa 
erforderliga vetenskapliga och tekniska 
resurser till förfogande för de 
kommittéledamöter som de har nominerat. 
Varje medlemsstats behöriga myndighet skall 
underlätta verksamheten i kommittéerna och 
deras arbetsgrupper.

7. Medlemsstaterna skall undvika att ge 
ledamöterna i riskkommittén eller 
kommittén för socioekonomisk analys eller 
deras vetenskapliga och tekniska rådgivare 
och experter instruktioner som är 
oförenliga med dessa personers egna 
uppgifter eller med kemikaliemyndighetens 
uppgifter, ansvar och oberoende.
8. Vid utarbetande av ett yttrande skall 
kommittén anstränga sig för att nå enighet. 
Om det inte är möjligt att nå enighet skall 
yttrandet utgöras av majoritetens ståndpunkt 
och av minoritetsståndpunkterna med 
angivande av skälen härför.

8. Vid utarbetande av ett yttrande skall 
kommittén anstränga sig för att nå enighet. 
Om det inte är möjligt att nå enighet skall 
yttrandet utgöras av majoritetens ståndpunkt 
och av minoritetsståndpunkterna med 
angivande av skälen härför.

9. Varje kommitté skall fastställa sin egen 
arbetsordning.

9. Varje kommitté skall fastställa sin egen 
arbetsordning.
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Arbetsordningen skall i synnerhet omfatta 
regler om hur ordföranden skall utses och 
ersättas och om ersättning av ledamöter, 
samt förfaranden för att delegera vissa 
uppgifter till arbetsgrupper, inrättandet av 
arbetsgrupper och fastställande av ett 
förfarande för brådskande antagande av 
yttranden. Ordföranden i 
medlemsstatskommittén skall vara anställd 
vid kemikaliemyndigheten.

Arbetsordningen skall i synnerhet omfatta 
regler om hur ordföranden skall utses och 
ersättas och om ersättning av ledamöter, 
samt förfaranden för att delegera vissa 
uppgifter till arbetsgrupper, inrättandet av 
arbetsgrupper och fastställande av ett 
förfarande för brådskande antagande av 
yttranden. Ordföranden i 
medlemsstatskommittén skall vara anställd 
vid kemikaliemyndigheten.

Dessa regler skall träda i kraft efter att ha fått 
ett positivt yttrande från kommissionen och 
styrelsen.

Dessa regler skall träda i kraft efter att ha fått 
ett positivt yttrande från kommissionen och 
styrelsen.

Or. en

Motivering

Alla medlemsstater bör finnas företrädda i kommittéerna. Berörda parter bör inte behöva 
någon inbjudan för att få delta vid kommittéernas möten. Av tydlighetsskäl samlas samtliga 
bestämmelser om oberoendet för dem som ingår i kemikaliemyndighetens olika organ i en 
enda artikel (se ändringsförslaget som avser artikel 84).

Ersätter ändringsförslag 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 och 303.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 10
Avdelnig IX, artikel 82

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

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

Forumets ledamöter får inte ingå i 
styrelsen.

2. De ledamöter i forumet som utsetts av en 
medlemsstat, skall sörja för god samordning 
mellan forumets uppgifter och det arbete som 
utförs av deras medlemsstats behöriga 
myndighet.

2. De ledamöter i forumet som utsetts av en 
medlemsstat, skall sörja för god samordning 
mellan forumets uppgifter och det arbete som 
utförs av deras medlemsstats behöriga
myndighet.

3. Forumets ledamöter skall stödjas av de 
vetenskapliga och tekniska resurser som 
finns tillgängliga för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter. Varje medlemsstats 
behöriga myndighet skall underlätta 
verksamheten i forumet och dess 
arbetsgrupper. Medlemsstaterna skall 
undvika att ge forumets ledamöter eller 
deras vetenskapliga och tekniska rådgivare 
instruktioner som är oförenliga med dessa 
personers egna uppgifter eller med 
forumets uppgifter och ansvar.

3. Forumets ledamöter skall stödjas av de 
vetenskapliga och tekniska resurser som 
finns tillgängliga för medlemsstaternas 
behöriga myndigheter. Varje medlemsstats 
behöriga myndighet skall underlätta 
verksamheten i forumet och dess 
arbetsgrupper.

4. Forumet skall fastställa sin egen 
arbetsordning.

4. Forumet skall fastställa sin egen 
arbetsordning.

Arbetsordningen skall i synnerhet omfatta 
regler om hur ordföranden skall utses och 
ersättas och om ersättning av ledamöter, 
samt förfaranden för att delegera vissa 
uppgifter till arbetsgrupper.

Arbetsordningen skall i synnerhet omfatta 
regler om hur ordföranden skall utses och 
ersättas och om ersättning av ledamöter, 
samt förfaranden för att delegera vissa 
uppgifter till arbetsgrupper.

Dessa regler skall träda i kraft efter att ha fått 
ett positivt yttrande från kommissionen och 
styrelsen.

Dessa regler skall träda i kraft efter att ha fått 
ett positivt yttrande från kommissionen och 
styrelsen.

Or. en

Motivering
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Ersätter ändringsförslag 304, 90 och 91.

UTVÄRDERING

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 11
SKÄL 10

(10) Bestämmelserna om utvärdering 
möjliggör en uppföljning av registreringen, 
genom att man under utvärderingen skall 
kontrollera att registreringsunderlagen 
uppfyller kraven i denna förordning och 
genom att man får möjlighet att ta fram mer 
information om ämnenas egenskaper. 
Medlemsstaterna bör utvärdera sådana 
ämnen om de har skäl att misstänka att de 
utgör en hälso- eller miljörisk, efter att ha 
inkluderat dem i sina löpande planer.

(10) Bestämmelserna om utvärdering 
möjliggör en uppföljning av registreringen, 
genom att man under utvärderingen skall 
kontrollera att registreringsunderlagen 
uppfyller kraven i denna förordning och 
genom att man får möjlighet att ta fram mer 
information om ämnenas egenskaper. 
Kemikaliemyndigheten bör, med hjälp av 
det eller de organ som respektive 
medlemsstat utsett för detta ändamål, 
utvärdera sådana ämnen om den har skäl att 
misstänka att de utgör en hälso- eller 
miljörisk, efter att ha inkluderat dem i den 
löpande gemenskapsplanen.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 119.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 12
SKÄL 48
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(48) Det är dessutom nödvändigt att skapa 
förtroende för den allmänna kvaliteten på
registreringar och se till att allmänheten och 
alla berörda parter inom den kemiska 
industrin har förtroende för att företagen 
uppfyller de skyldigheter som åligger dem. 
Därför bör samma medlemsstat ha rätt att 
kontrollera att registreringsunderlag som 
lämnas in överensstämmer med kraven.

(48) Det är dessutom nödvändigt att skapa 
förtroende för den allmänna kvaliteten på
registreringar och se till att allmänheten och 
alla berörda parter inom den kemiska 
industrin har förtroende för att företagen 
uppfyller de skyldigheter som åligger dem. 
Därför bör kemikaliemyndigheten ha rätt att 
kontrollera att registreringsunderlag som 
lämnas in överensstämmer med kraven.

Or. en

Motivering

Hör samman med kompromissändringsförslag 11 och 13.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas 
Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 13
SKÄL 49

(49) Kemikaliemyndigheten bör också ha rätt 
att kräva ytterligare information från 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare om ämnen som 
misstänks utgöra en hälso- eller miljörisk, 
bland annat av det skälet att de finns på den 
inre marknaden i stora volymer. Denna 
information bör baseras på de utvärderingar 
som utförts av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter. Medlemsstaterna bör svara 
för att planera och tillhandahålla resurser 
för detta ändamål genom löpande 
planering. Om det är berättigat, bör 
medlemsstaterna också ha rätt att kräva 
ytterligare information om användningen av 
isolerade intermediärer på plats, då denna 
användning medför en risk av samma 
omfattning som användningen av ämnen för 
vilka det krävs tillstånd.

(49) Kemikaliemyndigheten bör också ha rätt 
att kräva ytterligare information från 
tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare om ämnen som 
misstänks utgöra en hälso- eller miljörisk, 
bland annat av det skälet att de finns på den 
inre marknaden i stora volymer. Denna 
information bör baseras på de utvärderingar 
som utförts. Det bör upprättas en löpande 
gemenskapsplan för ämnesutvärdering. Om 
det är berättigat, bör medlemsstaterna också
ha rätt att kräva ytterligare information om 
användningen av isolerade intermediärer på
plats, då denna användning medför en risk av 
samma omfattning som användningen av 
ämnen för vilka det krävs tillstånd.

Or. en
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Motivering

Ersätter ändringsförslag 153.

RAPPORTERING

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 14
Avdelning XI, artikel 114

1. Medlemsstaterna skall vart tionde år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom sina 
respektive territorier, inbegripet de avsnitt 
som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108.

1. Medlemsstaterna skall vart femte år lämna 
en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning inom sina 
respektive territorier, inbegripet de avsnitt 
som handlar om utvärdering och 
efterlevnadskontroll, i det formulär som 
fastställs i artikel 108.

Rapporten skall beskriva erfarenheterna av 
tillämpningen av förordningen. Den skall 
bland annat innehålla information om de 
övervaknings- och kontrollåtgärder som 
vidtagits, eventuella överträdelser som 
konstaterats och påföljderna för dessa.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas ...*.

2. Kemikaliemyndigheten skall vart tionde år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning.

2. Kemikaliemyndigheten skall vart femte år
lämna en rapport till kommissionen om 
tillämpningen av denna förordning.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan fem år efter det att den 
anmälan som krävs enligt artikel 131.2 har 
inkommit.

Den första rapporten skall emellertid 
tillhandahållas redan ...**.

3. Kommissionen skall vart tionde år
offentliggöra en allmän rapport om de 
erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av 
denna förordning, inbegripet den information 
som anges i punkterna 1 och 2.

3. Kommissionen skall vart femte år 
offentliggöra och förelägga 
Europaparlamentet och rådet en allmän 
rapport om de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av denna förordning, inbegripet 
den information som anges i punkterna 1 och 
2.
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Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det 
anmälningsdatum som anges i 
artikel 131.2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan ...***.

__________

* Fyra år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

** Fem år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

*** Sex år efter denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

För att förordningen säkert skall genomföras på ett enhetligt sätt måste 
rapporteringsperioderna förkortas. Man måste även fastställa vilken minimiinformation som 
rapporterna måste innehålla för att säkra en viss standard på dem.

Här fastställs också de datum då kemikaliemyndigheten och kommissionen skall lägga fram 
sin första rapport, så att det blir möjligt att se över förordningen sex år efter förordningens 
ikraftträdande.

Ersätter ändringsförslag 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 och 341.

DJURFÖRSÖK

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 15
Avdelning II, kapitel II, artikel 12, punkt 2, stycke 1a (nytt)
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Dessa metoder skall ses över regelbundet 
och förbättras i syfte att minska antalet 
tester på ryggradsdjur och antalet djur som 
ingår i försök. Om Europeiska centret för 
validering av alternativa provmetoder 
(ECVAM) validerar en alternativ testmetod 
och konstaterar att den kan godkännas 
juridiskt skall kemikaliemyndigheten inom 
14 dagar lägga fram ett förslag till beslut 
om ändring av den eller de berörda 
bilagorna i denna förordning, i enlighet 
med förfarandet i artikel 128, i syfte att 
ersätta djurförsöken med den alternativa 
metoden.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 527, 22 och 391. Testmetoderna bör uppdateras automatiskt då en 
alternativ testmetod godkänns av ECVAM.

Kompromissändringsförslag från Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl 
Schlyter, Jonas Sjöstedt och Johannes Blokland

Ändringsförslag 16
SKÄL 47A (nytt)

(47a) I syfte att undvika dubbla djurförsök 
bör de berörda parterna under en period på
90 dagar få lägga fram sina synpunkter på
testningsförslag som omfattar försök på
ryggradsdjur. Registranten eller 
nedströmsanvändaren bör beakta de 
synpunkter som mottagits under denna 
period.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslagen 149 och 150. Hör samman med ändringsförslag 757. Erfarenheter 
från det amerikanska programmet för omfattande kemikalieproduktion (United States High 
Production Volume Chemicals Programme) har visat på de positiva effekter som en period 
under vilken parterna får lägga fram kommentarer kan få när det gäller att undvika 



AM\579388SV.doc 17/16 PE 360.388v02-00

SV

djurförsök och spara kostnader.


