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ÄNDRINGSFÖRSLAG 17-18

Förslag till betänkande (PE 353.529v02-00)
Guido Sacconi
Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande 
av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning 
(EG) {om långlivade organiska föroreningar}

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

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

ETT ÄMNE – EN REGISTRERING

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

Ändringsförslag 17
Avdelning III, kapitel 1, artikel 23, punkt -1 (ny)

-1. Tillverkare och importörer skall 
gemensamt utnyttja och tillhandahålla den 
information för registrering som anges i 
artikel 9 a, led vi och vii, så att dubbla 
undersökningar kan undvikas.
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I särskilda undantagsfall, om det visar sig 
att en registrant kan drabbas av betydande
förluster på grund av kravet på ett 
gemensamt utnyttjande av information 
(som inte rör områden som kräver data 
från djurförsök), får registranten lämna in 
en ansökan om undantag till 
kemikaliemyndigheten, och ange skälen till 
detta. Kemikaliemyndigheten skall 
behandla denna ansökan och kan i 
berättigade fall bevilja ett särskilt 
undantag.
Kemikaliemyndigheten skall senast 
18 månader efter förordningens 
ikraftträdande fastställa ett förfarande för 
inlämning och bedömning av enskilda 
ansökningar om sådana undantag och 
utarbeta kriterier som skall gälla vid 
bedömningen av sådana ansökningar.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag (och följdändringsförslag nedan) garanteras att obligatoriskt 
gemensamt utnyttjande av data också skall gälla för information från försök på ryggradslösa 
djur. Syftet med OSOR (principen ett ämne – en registrering) är att förbättra hälso- och 
miljöskyddet och samtidigt se till att industrins resurser utnyttjas på bästa sätt genom 
gemensamt utnyttjande av alla uppgifter om ämnens farliga egenskaper till en gemensam 
kostnad.

I undantagsfall bör emellertid kemikaliemyndigheten kunna bevilja undantag från OSOR, 
vilket skall avgöras från fall till fall.

Ersätter ändringsförslag 885 och 886.

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

Ändringsförslag 18
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, 23.-1 andra 
stycket, 25.4 tredje stycket, 28.2 första 
stycket, 49, 115.4 eller 116 kan överklagas.
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Or. en

Motivering

Ändringen gör det möjligt att överklaga ett beslut från kemikaliemyndigheten om att bevilja 
undantag från det obligatoriska kravet att gemensamt utnyttja information. Hör samman med 
det kompromissändringsförslag som avser artikel 23.-1.


