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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om 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}
(KOM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0644)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0530/2003),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd, budgetutskottet, utskottet för ekonomi och 
valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för rättsliga frågor, 
utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet 
för internationell handel (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Den handlingsplan som antogs den 
4 september 2002 vid världstoppmötet i 
Johannesburg om en hållbar utveckling 
slår fast att kemiska ämnen senast 2020 
skall tillverkas och användas på ett sätt 
som varken skadar människors hälsa eller 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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miljön.

Motivering

Det är viktigt att komma ihåg att målet att, på sikt, enbart tillverka och använda ämnen som 
inte skadar människors hälsa eller miljön är en förpliktelse inte endast för 
Europeiska unionen, utan ett delat ansvar på världsnivå.

Ändringsförslag 2
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. I detta sammanhang har 
medlemsstaterna rätt att vid behov 
föreskriva strängare säkerhetsnormer på 
nationell nivå.

Motivering

Det huvudsakliga målet är att ersätta farliga ämnen med sådana som är mindre farliga.

Det handlar om en viktig följd av artikel 137 i EG-fördraget (som utgör rättslig grund för 
arbetsskyddslagstiftningen).
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Ändringsförslag 3
SKÄL 8A (nytt)

(8a) Tillverkare, importörer och 
nedströmsanvändare av ett ämne som 
sådant eller som beståndsdel av en 
beredning eller vara bör vara skyldiga att 
tillverka, importera eller använda ämnet 
eller släppa ut det på marknaden på ett 
sådant sätt att det, under rimligen 
förutsebara omständigheter, inte medför 
negativa effekter för människors hälsa 
eller miljön.

Motivering

Den allmänna principen om skyldighet att iaktta försiktighet införs. Eftersom REACH inte 
omfattar alla typer av användning av kemikalier är det viktig ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt att fastställa en allmän skyldighet att iaktta försiktighet vid tillverkning 
och användning av kemikalier. Denna princip skulle enbart innebära att de frivilliga 
åtaganden som näringslivet håller på att ta fram sammanförs i lagform (ex. programmet 
Responsible Care).

Ändringsförslag 4
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 
tidsbegränsade tillstånd för utsläppande på 
marknaden och användning av ämnen med 
särskilt farliga egenskaper. Kommissionen 
kan bevilja tillstånd om det inte finns 
några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker och om användningen av dessa 
ämnen kan motiveras av socioekonomiska 
skäl och riskerna i samband med 
användningen av dessa ämnen kontrolleras 
på ett adekvat sätt.

Motivering

Det är viktigt att utbytesprincipen kopplas samman med beviljandet av tillstånd.
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Ändringsförslag 5
SKÄL 16

(16) Erfarenheten har visat att det är 
olämpligt att kräva att medlemsstaterna 
skall bedöma riskerna med alla kemiska 
ämnen. Detta ansvar bör därför i första 
hand ligga på de företag som tillverkar 
eller importerar ämnen, men endast om de 
mängder som tillverkas eller importeras 
överstiger en viss volym. I annat fall skulle 
detta bli en ohanterlig börda för företagen. 
Dessa företag bör vidta nödvändiga 
riskhanteringsåtgärder i enlighet med sin 
riskbedömning av ämnena.

(16) Erfarenheten har visat att det är 
olämpligt att kräva att medlemsstaterna 
skall bedöma riskerna med alla kemiska 
ämnen. Detta ansvar bör därför i första 
hand ligga på de företag som tillverkar 
eller importerar ämnen, men endast om de 
mängder som tillverkas eller importeras 
överstiger en viss volym. I annat fall skulle 
detta bli en ohanterlig börda för företagen. 
Dessa företag bör vidta nödvändiga 
riskhanteringsåtgärder i enlighet med sin 
riskbedömning av ämnena. Detta 
inbegriper skyldigheten att på ett öppet 
och lämpligt sätt beskriva, dokumentera 
och informera om de risker som de 
enskilda ämnenas tillverkning, 
användning och bortskaffande medför. 
Tillverkarna och nedströmsanvändarna 
bör välja ett ämne för tillverkning och 
användning på grundval av de säkraste 
tillgängliga ämnena.

Motivering

Principen om ”skyldighet att iaktta försiktighet” införs.

Ändringsförslag 6
SKÄL 24

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets 
volym, eftersom denna är ett mått på den 
möjliga exponeringen av människor och 
miljön för ämnena, och bör beskrivas 
ingående.

(24) Kraven på framtagning av information 
om ämnen bör vara beroende av det 
tillverkade eller importerade ämnets 
volym, eftersom denna är ett mått på den 
möjliga exponeringen av människor och 
miljön för ämnena, och bör beskrivas 
ingående. Detta kriterium bör kunna ses 
över av kommissionen och eventuellt 
revideras eller förenas med andra 
kriterier av kvalitativt slag såsom 
inneboende farlighet, användning och 
exponering.
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Motivering

Kommissionen ges möjligheten att se över kriterierna för prioritering vid registrering av 
ämnen.

Ändringsförslag 7
SKÄL 34

(34) Antalet ryggradsdjur som används i 
försök bör i enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG begränsas till ett 
minimum. Djurförsök bör om möjligt 
undvikas till förmån för alternativa 
metoder som validerats av 
Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder eller av andra 
internationella organ.

(34) Antalet ryggradsdjur som används i 
försök bör i enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 86/609/EEG begränsas till ett 
minimum. Djurförsök bör om möjligt 
undvikas till förmån för alternativa 
metoder som validerats av 
Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder eller av andra 
internationella organ. För detta ändamål 
bör det vara obligatoriskt att dela och 
gemensamt lämna in information som 
härrör från försök på ryggradsdjur och 
annan information som skulle kunna 
bidra till att djurförsök undviks.

Motivering

Härigenom klarläggs att man bör dela all sådan information som kan bidra till att djurförsök 
undviks.

Ändringsförslag 8
SKÄL 34A (nytt)

(34a) En bättre samordning av resurserna 
på gemenskapsnivå kommer att bidra till 
att fördjupa de vetenskapliga kunskaper 
som behövs för utvecklingen av 
alternativa metoder till försök på 
ryggradsdjur. I detta sammanhang är det 
ytterst viktigt att gemenskapen fortsätter 
och ökar sina ansträngningar samt vidtar 
nödvändiga åtgärder, särskilt inom ramen 
för det sjunde ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling, för att 
främja forskning och utveckla nya 
alternativa metoder som inte medför 
användning av djur.
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till ett påminna om gemenskapens åtagande för att främja 
alternativa metoder till djurförsök, som det hänvisas till redan i direktiv 2003/15/EG om 
kosmetika.

Ändringsförslag 9
SKÄL 41A (nytt)

(41a) Man bör utveckla ett lämpligt, 
enhetligt och riskbaserat 
kommunikationssystem i syfte att ge 
konsumenterna tillgång till den 
information och rådgivning som de 
behöver för att säkert och effektivt kunna 
hantera de risker som är förknippade med 
användningen av en vara som innehåller 
kemikalier. Man borde även överväga 
möjligheten att ge kompletterande 
information via webbplatser och 
utbildningskampanjer, i syfte att 
respektera konsumenternas rätt att få 
information om de varor som de 
använder. Detta kommer att öka den 
säkra användningen av kemikalier och 
beredningar och stärka konsumenternas 
förtroende när det gäller användningen 
av varor som innehåller kemikalier.

Motivering

Det är nödvändigt att utveckla ett kommunikationssystem för att stärka konsumenternas 
förtroende.

Ändringsförslag 10
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 

(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 
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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.

utvärderingar som utförts av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. 
Medlemsstaterna bör svara för att planera 
och tillhandahålla resurser för detta 
ändamål genom löpande planering på 
grundval av en av kemikaliemyndigheten 
fastställd förteckning över de ämnen som 
skall prioriteras vid utvärdering. 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.

Motivering

Det är kemikaliemyndigheten som bör fastställa förteckningen över de ämnen som 
medlemsstaterna skall prioritera vid utvärdering.

Ändringsförslag 11
SKÄL 50

(50) Det faktum att medlemsstaternas 
myndigheter godkänner varandras förslag 
till beslut utgör grunden för ett effektivt 
system som överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen, samtidigt som den 
inre marknaden upprätthålls. Om en eller 
flera medlemsstater eller
kemikaliemyndigheten motsätter sig ett 
förslag till beslut, bör det bli föremål för ett 
centraliserat förfarande. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta de beslut 
som följer av tillämpningen av dessa 
förfaranden.

(50) Det faktum att 
kemikaliemyndighetens 
medlemsstatskommitté enhälligt
godkänner förslag till beslut utgör grunden 
för ett effektivt system som 
överensstämmer med 
subsidiaritetsprincipen, samtidigt som den 
inre marknaden upprätthålls. Om 
kemikaliemyndigheten motsätter sig ett 
förslag till beslut, bör det bli föremål för ett 
centraliserat förfarande. 
Kemikaliemyndigheten skall fatta de beslut 
som följer av tillämpningen av dessa 
förfaranden.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till skäl 49.
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Ändringsförslag 12
SKÄL 52

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
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.

(52) För att garantera en tillräckligt hög 
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 det inte finns några lämpliga alternativa 
ämnen eller tekniker, att samhällsnyttan 
av ämnets användning uppväger riskerna 
i samband med dess användning 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.

Motivering

Det huvudsakliga målet med tillståndsförfarandet bör vara att ersätta ämnen med särskilt 
farliga egenskaper med mindre farliga ämnen. Endast om det inte är möjligt att vidta en 
sådan åtgärd bör man beakta de socioekonomiska fördelarna. Att kontrollera riskerna ”på ett 
adekvat sätt” är ett sekundärt kriterium för beviljandet av tillstånd.

Ändringsförslag 13
SKÄL 55

(55) Kemikaliemyndigheten bör också ge 
råd om hur de ämnen som måste genomgå 
tillståndsförfarandet bör prioriteras. 
Därigenom säkerställs att besluten speglar 
samhällets behov samt det vetenskapliga 
kunnandet och utvecklingen i detta 
samhälle.

(55) Kemikaliemyndigheten bör också 
fastställa hur de ämnen som måste 
genomgå tillståndsförfarandet bör 
prioriteras. Därigenom säkerställs att 
besluten speglar samhällets behov samt det 
vetenskapliga kunnandet och utvecklingen 
i detta samhälle.
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Motivering

Det är kemikaliemyndigheten som bör fastställa förteckningen över de ämnen som 
medlemsstaterna skall prioritera vid utvärdering.

Ändringsförslag 14
SKÄL 71

(71) För att systemet skall bli så effektivt 
som möjligt bör personalen vid 
kemikaliemyndighetens sekretariat
huvudsakligen utföra uppgifter av teknisk-
administrativ och vetenskaplig karaktär, 
utan att tära på medlemsstaternas 
vetenskapliga och tekniska resurser. 
Verkställande direktören bör se till att 
kemikaliemyndighetens uppgifter utförs på 
ett effektivt och oberoende sätt. För att 
säkerställa att kemikaliemyndigheten fyller 
sin funktion bör styrelsen vara sammansatt 
på ett sätt som säkrar högsta tänkbara 
kompetens och en bred och relevant 
sakkunskap om kemikaliesäkerhet eller 
reglering av kemikalier.

(71) För att systemet skall bli så effektivt 
som möjligt bör kemikaliemyndighetens 
personal huvudsakligen utföra uppgifter av 
teknisk-administrativ och vetenskaplig 
karaktär, utan att tära på medlemsstaternas 
vetenskapliga och tekniska resurser. 
Verkställande direktören bör se till att 
kemikaliemyndighetens uppgifter utförs på 
ett effektivt och oberoende sätt. För att 
säkerställa att kemikaliemyndigheten fyller 
sin funktion bör styrelsen vara sammansatt 
på ett sätt som säkrar högsta tänkbara 
kompetens och en bred och relevant 
sakkunskap om kemikaliesäkerhet eller 
reglering av kemikalier.

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag 15
SKÄL 91A (nytt)

(91a) Kommissionen bör överväga 
möjligheten att skapa ett europeiskt 
kvalitetsmärke för igenkännande och 
främjande av varor vid vilkas tillverkning 
de skyldigheter uppfyllts som följer av 
denna förordning.

Motivering

Märkning av varor skulle göra det möjligt att känna igen och främja de aktörer som uppfyllt 
de skyldigheter som följer av denna förordning.
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Ändringsförslag 16
SKÄL 100

(100) För att övergången till det nya 
systemet skall gå smidigare bör 
bestämmelserna i denna förordning träda i 
kraft successivt. Genom ett stegvist 
införande av bestämmelserna bör det vara 
möjligt för alla berörda parter, 
myndigheter, företag och intressenter att 
fokusera resurserna och i god tid förbereda 
sig för de nya skyldigheterna.

(100) För att övergången till det nya 
systemet skall gå smidigare bör 
bestämmelserna i denna förordning träda i 
kraft successivt. Genom ett stegvist 
införande av bestämmelserna bör det vara 
möjligt för alla berörda parter, 
myndigheter, företag och intressenter att 
fokusera resurserna och i god tid förbereda 
sig för de nya skyldigheterna, bland annat 
genom att ingå frivilliga avtal som 
kommissionen samordnar mellan 
näringslivet och andra berörda parter.

Motivering

Möjligheten att ingå frivilliga avtal införs som ett medel för integrering i den befintliga 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, PUNKT 3, STYCKE 1A (nytt)

Detta inbegriper skyldigheten att på ett 
öppet och lämpligt sätt beskriva, 
dokumentera och informera om de risker 
som är förknippade med tillverkning, 
användning och bortskaffande av dessa 
ämnen. Tillverkarna och 
nedströmsanvändarna skall välja de 
säkraste tillgängliga ämnena för 
tillverkning och användning.

Motivering

Principen om ”skyldighet att iaktta försiktighet” införs.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 4, PUNKT 1, LED EA (nytt)

ea) som beståndsdel i kosmetiska 
produkter enligt rådets direktiv 
76/768/EEG1.
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_____________
1 EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

Motivering
Kosmetiska produkter och deras beståndsdelar omfattas av direktiv 76/768/EEG. Enligt 
artikel 4a i direktiv 2003/15/EG1, om ändring av direktivet från 1976, är det förbjudet att i 
gemenskapen testa beståndsdelar i kosmetika på djur efter den 11 mars 2009. Genom artikeln 
begränsas även utsläppandet på marknaden av kosmetiska produkter som testats på djur. 
Eftersom tester på beståndsdelar i kosmetika i stor utsträckning omfattas av det särskilda 
direktivet, måste de ämnen som används som beståndsdelar i kosmetiska produkter undantas 
från bestämmelserna i denna förordning.
_________

1 EUT L 66, 11.3.2003, s. 26.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 6A (ny)

Artikel 6a
Europeiskt kvalitetsmärke

Kommissionen skall senast den ..... * för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport och, i tillämpliga fall, ett 
lagstiftningsförslag om att skapa ett 
europeiskt kvalitetsmärke för 
igenkännande och främjande av varor vid 
vilkas tillverkning de skyldigheter 
uppfyllts som följer av denna förordning.
____________
* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Motivering

Märkning av varor skulle göra det möjligt att känna igen och främja de aktörer som uppfyllt 
de skyldigheter som följer av denna förordning.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 9, LED A, LED V

v) riktlinjer för säker användning av ämnet 
i enlighet med avsnitt 5 i bilaga IV,

v) riktlinjer för säker användning av ämnet 
i enlighet med avsnitt 5 i bilaga IV, 
inklusive riktlinjer för de användningar 
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som registranten avråder från,

Motivering

På detta sätt säkerställer man att tillverkarna klart upplyser nedströmsanvändarna om 
eventuella användningar av ämnet som bör undvikas.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 9, STYCKE 1A (nytt)

Sökanden får i samband med 
inlämnandet av uppgifter för registrering 
i enlighet med leden a) och b) begära att
särskilt angivna handlingar eller delar av 
handlingar behandlas konfidentiellt. 
Sökanden skall ange skälen till en sådan 
begäran. Den myndighet som mottar 
uppgifterna skall avgöra vilka uppgifter 
som bör behandlas konfidentiellt.

Motivering

Genom ändringsförslaget återinförs de bestämmelser i befintlig lagstiftning 
(förordning 793/93/EEG och direktiv 92/32/EEG) som rör näringslivets skyldighet att 
motivera krav på konfidentialitet.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 12, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Dessa metoder ses över och förbättras 
regelbundet i syfte att minska antalet 
försök på ryggradsdjur samt antalet djur 
som används.

Motivering

Redan genom att se över och uppdatera de metoder som för tillfället ingår i bilaga X skulle 
man kunna minska antalet djurförsök. Därför är det nödvändigt att en sådan översyn och 
uppdatering sker regelbundet.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 13, PUNKTERNA 7A–B (nya)
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7a. Tillverkare eller importörer av ett 
ämne eller en beredning vilka levererar 
ämnet eller beredningen till en 
nedströmsanvändare skall, på 
nedströmsanvändarens begäran och i en 
omfattning som rimligen kan begäras, 
tillhandahålla den information som 
behövs för en bedömning av ämnets eller 
beredningens inverkan på människors 
hälsa eller miljön med avseende på de 
hanteringar och användningar som 
nedströmsanvändaren angett i sin 
begäran.
7b. Nedströmsanvändaren skall, på 
begäran av sin leverantör och i en 
omfattning som rimligen kan begäras, 
tillhandahålla den information som 
leverantören behöver för att kunna göra 
en bedömning av ämnets eller 
beredningens inverkan på människors 
hälsa eller miljön med avseende på de 
hanteringar och användningar av ämnet 
eller beredningen som 
nedströmsanvändaren angett.

Motivering

Kommunikationen mellan aktörerna i produktionskedjan bör inte begränsa sig till ett rent 
utbyte av information i syfte att respektera bestämmelserna i förordningen. Ansvaret i hela 
distributionskedjan bör ta sig uttryck i en form av samverkan och kommunikation mellan 
leverantörer och användare i hela distributionskedjan.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 19, PUNKT 1, STYCKE 3

Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in två 
månader före de aktuella tidsfristen i 
artikel 21, såsom anges i artikel 18.2, får 
registranten fortsätta att tillverka eller 
importera ämnen under tre månader räknat 
från denna tidsfrist eller tills 
kemikaliemyndigheten vägrar registrering, 
beroende på vilket som infaller först.

Vad gäller registreringsunderlag för 
infasningsämnen som lämnats in två 
månader före de aktuella tidsfristen i 
artikel 21, såsom anges i artikel 18.2, får 
registranten fortsätta att tillverka eller 
importera ämnen under tre månader räknat 
från denna tidsfrist eller tills 
kemikaliemyndigheten eventuellt vägrar 
registrering, beroende på vilket som 
infaller först.
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Motivering

Klargörande av texten.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 21, PUNKT 1, LED A

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG och som, 
åtminstone en gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

a) Infasningsämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 2 
enligt direktiv 67/548/EEG eller som man 
vet att uppfyller kriterierna för tillstånd 
enligt artikel 54 och som, åtminstone en 
gång efter denna förordnings 
ikraftträdande, tillverkats i eller importerats 
till gemenskapen i mängder på 1 ton eller 
mer per år och tillverkare eller importör.

Motivering

För att människors hälsa och miljön skall garanteras ett adekvat skydd bör alla ämnen som 
man vet att uppfyller kriterierna för tillstånd, såsom PBT, vPvB eller andra ämnen som ger 
anledning till motsvarande oro, föras in i registreringssystemet redan från början.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 26, PUNKT 2, LED A

a) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år,

a) den tidsfrist som fastställs i artikel 21.1 
för infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 000 ton eller 
mer per år och de ämnen som klassificeras 
som cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategorierna 1 och 
2 enligt direktiv 67/548/EEG eller 
omfattas av kriterierna för tillstånd enligt 
artikel 54 och som tillverkas i eller 
importeras till gemenskapen i volymer på 
ett ton eller mer per år,

Motivering

Det är nödvändigt att skapa överensstämmelse med artikel 21 i fråga om tidsfristerna för 
existerande ämnen.
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Ändringsförslag 27
ARTIKEL 26, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

Den som har tillgång till undersökningar 
eller information om ett ämne som 
baserar sig på försök på ryggradsdjur 
skall lämna in denna information till 
kemikaliemyndigheten senast 18 månader 
före utgången av den tidsfrist som 
fastställs i artikel 21.1.

Motivering

Genom att tidigarelägga tidsfristen för inlämnande av information som baserar sig på 
djurförsök kan man undvika en fördubbling av dessa försök och samtidigt minska kostnaderna 
för företagen, särskilt för små och medelstora företag.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 26, PUNKT 3A (ny)

Tillverkare och importörer skall till 
kemikaliemyndigheten lämna in den 
information som de har tillgång till och 
som härrör från försök på ryggradsdjur, 
samt all annan information som skulle 
kunna bidra till att djurförsök undviks, 
även när det gäller sådana ämnen som de 
inte längre tillverkar eller importerar. De 
registranter som därefter använder sig av 
denna information skall bidra med lika 
andelar till att täcka de kostnader som 
uppkommit i samband med framtagandet 
av denna information.
Den som får tillgång till 
undersökningsresultat eller annan 
information om ett ämne som härrör från 
försök på ryggradsdjur efter utgången av 
den tidsfrist som avses i punkt 2 stycke 1a 
skall lämna in denna information till 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att all sådan information som kan bidra till att djurförsök 
undviks bör delas, eftersom man på så sätt kan undvika en fördubbling av dessa försök och 
samtidigt minska kostnaderna för företagen, särskilt för små och medelstora företag.
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Ändringsförslag 29
ARTIKEL 29, PUNKT 1

1. Om ett ämne eller en beredning 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som farlig(t) i enlighet med 
direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG 
skall den person som ansvarar för att 
släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad i 
enlighet med bilaga Ia.

1. Om ett ämne eller en beredning 
uppfyller kriterierna för att klassificeras 
som farlig(t) i enlighet med 
direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG 
skall den person som ansvarar för att 
släppa ut ämnet eller beredningen på 
marknaden – oberoende av om det är 
tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
gratis förse mottagaren, dvs. ämnets eller 
beredningens nedströmsanvändare eller 
distributörer, med ett säkerhetsdatablad om 
ämnet eller beredningen i enlighet med 
bilaga Ia.

Motivering

Tillverkarna, importörerna och nedströmsanvändarna måste kunna välja om de själva skall 
sammanställa ett säkerhetsdatablad för ämnet eller beredningen. Genom ändringsförslaget 
klargörs att nedströmsanvändare och distributörer bör erhålla säkerhetsdatabladet gratis.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 29, PUNKT 3

3. Om en beredning inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig 
enligt artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 
1999/45/EG, men i en individuell 
koncentration på ≥1 viktprocent för icke 
gasformiga beredningar och ≥0,2 
volymprocent för gasformiga beredningar, 
innehåller minst ett ämne som är hälso-
eller miljöfarligt, eller ett ämne för vilket 
det finns gemenskapsgränsvärden för 
exponering på arbetsplatsen skall den 
person som ansvarar för att släppa ut 
beredningen på marknaden – oavsett om 
detta är tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
på begäran av en nedströmsanvändare 
tillhandahålla ett säkerhetsdatablad som

3. Om en beredning inte uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig 
enligt artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 
1999/45/EG, men i en individuell 
koncentration på ≥1 viktprocent för icke 
gasformiga beredningar och ≥0,2 
volymprocent för gasformiga beredningar, 
innehåller minst ett ämne som är hälso-
eller miljöfarligt, eller ett ämne för vilket 
det finns gemenskapsgränsvärden för 
exponering på arbetsplatsen skall den 
person som ansvarar för att släppa ut 
beredningen på marknaden – oavsett om 
detta är tillverkaren, importören, 
nedströmsanvändaren eller distributören –
på begäran av en nedströmsanvändare 
gratis tillhandahålla ett säkerhetsdatablad 
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sammanställts i enlighet med bilaga Ia. som sammanställts i enlighet med 
bilaga Ia.

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att nedströmsanvändare och distributörer bör erhålla 
säkerhetsdatabladet gratis.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 29, PUNKT 6, STYCKE 2

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda exponeringsscenarierna 
ingå som en bilaga till säkerhetsdatabladet.

Om en kemikaliesäkerhetsbedömning görs 
skall de berörda exponeringsscenarierna 
och motsvarande riskkarakteriseringar 
ingå som en bilaga till säkerhetsdatabladet.

Motivering

Det handlar om en riskbedömning som arbetsgivaren är förpliktad att göra i enlighet med 
direktiv 98/24/EG, och för vilken denna information alltså är nödvändig.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 32

Arbetstagare och deras representanter skall 
av sin arbetsgivare beviljas tillgång till 
information som har lämnats i enlighet 
med artiklarna 29 och 30 beträffande 
ämnen som de använder eller kan 
exponeras för i sitt arbete.

Arbetstagare och deras representanter samt 
konsumenterna skall av sin arbetsgivare
eller tillverkare beviljas tillgång till 
information som har lämnats i enlighet 
med artiklarna 29 och 30 beträffande 
ämnen som de använder eller kan 
exponeras för i sitt arbete.

Motivering

Även konsumentskyddsorganisationer har rätt till informationstillgång.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 39, PUNKT 1A (ny)

1a. Berörda parter skall under en period 
på 90 dagar ha rätt att inkomma med 
synpunkter på alla de testningsförslag 
som medför försök på ryggradsdjur. 
Registranten eller nedströmsanvändaren 
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skall ta i beaktande alla de synpunkter 
som inkommit. Om registranten eller 
nedströmsanvändaren ändå avser att göra 
de föreslagna testerna skall de meddela 
kemikaliemyndigheten skälen till detta.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förhindra en fördubbling av djurförsöken om den nödvändiga 
informationen redan finns tillgänglig någon annanstans.

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 40, PUNKT 3A (ny)

3a. I syfte att säkerställa att den 
dokumentation som tillhandahållits för 
registrering har sammanställts i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
denna förordning, skall en andel (inte 
mindre än 5 procent) av denna 
dokumentation bli föremål för 
bedömning. Kemikaliemyndigheten skall 
välja ut denna dokumentation och fördela 
den rättvist mellan de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna som 
skall kontrollera att den överensstämmer 
med bestämmelserna i punkt 1. 
Kemikaliemyndigheten skall åtminstone 
varje år meddela de slutsatser som dras av 
dessa urvalsbedömningar (eller av andra 
bedömningar av dokumentationen), i syfte 
att förbättra kvaliteten på kommande 
dokumentation för registrering.

Motivering

Genom ändringsförslaget införs en urvalsbedömning av dokumentationen så att kvaliteten på 
den dokumentation som bifogas registreringsunderlaget kan lyftas till en så hög nivå som 
möjligt.

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 43A

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

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

Motivering

För att förenkla förfarandet och undvika olikheter mellan medlemsstaterna till följd av ett 
decentraliserat förfarande föreslås att kemikaliemyndigheten skall upprätta en förteckning 
över ämnen som skall prioriteras vid utvärderingen och att dess roll i beslutsprocessen för 
ämnesutvärderingen skall stärkas.

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 43A, PUNKT 1A (ny)

1a. Kemikaliemyndigheten skall använda 
dessa kriterier för att upprätta en 
förteckning över ämnen som skall 
prioriteras vid utvärdering. 
Kemikaliemyndigheten skall anta denna 
förteckning på grundval av ett yttrande 
från medlemsstatskommittén. Ämnena 
skall inbegripas i förteckningen om det, 
på grundval av en utvärdering av 
dokumentationen som genomförts av en 
av de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 38 eller på grundval av varje 
annan relevant källa, inklusive 
informationen i registreringsunderlaget, 
finns skäl att anta att detta ämne utgör en 
hälso- eller miljörisk, i synnerhet med 
hänsyn till någon av följande 
omständigheter:
a) Strukturell likhet mellan ämnet i fråga 
och kända problemämnen eller ämnen 
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som är långlivade och kan 
bioackumuleras, vilket tyder på att ämnet 
eller en eller flera av dess 
omvandlingsprodukter har farliga 
egenskaper eller att dessa är långlivade 
och kan bioackumuleras.
b) Den totala mängden i 
registreringsunderlag som lämnats in av 
flera registranter.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 43A, PUNKT 1B (ny)

1b. Kemikaliemyndigheten skall på sin 
webbplats offentliggöra förteckningen 
över ämnen som skall prioriteras vid 
utvärderingen.

Motivering

Härigenom säkerställs större öppenhet.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 43B, PUNKT 1

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

1. Medlemsstaterna skall ta fram sina 
egna löpande planer. En medlemsstat skall 
ta upp ett ämne från den förteckning som 
avses i artikel 43a.1a i sin löpande plan, i 
syfte att fungera som behörig myndighet 
enligt artiklarna 45 och 46.

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 43B, PUNKT 2

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

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

Motivering

Härigenom säkerställs större öppenhet.

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 43B, PUNKT 6

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

6. Den behöriga myndighet som fastställts i 
enlighet med punkterna 2–4 skall 
utvärdera alla ämnen som är upptagna i 
dess löpande plan i enlighet med detta 
kapitel.



PE 353.529v02-00 26/68 PR\557575SV.doc

SV

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43b.1.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 43B, PUNKT 6A (ny)

6a. En medlemsstat kan när som helst 
anmäla ett nytt ämne till 
kemikaliemyndigheten om den har 
information som ger anledning att tro att 
fara för miljön och människors hälsa 
föreligger. Kemikaliemyndigheten skall i 
motiverade fall lägga till detta ämne i 
förteckningen över de ämnen som skall 
utvärderas på grundval av de 
prioriteringskriterier som fastställs i 
artikel 43a.

Motivering

Kemikaliemyndigheten måste beakta all information som rör ett ämnes farlighet.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 44, PUNKT 1

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

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43.1a.
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Ändringsförslag 43
ARTIKEL 44, PUNKT 4

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

utgår

Motivering

Denna punkts betydelse för förfarandet för begäran om ytterligare information är oklar.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 45, PUNKT 2

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

utgår

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 46, PUNKT 1

1. Den behöriga myndigheten skall 
granska all information som lämnas in som 
en följd av ett beslut som fattats enligt 
artikel 44, och om nödvändigt utarbeta ett 
förslag till beslut enligt samma artikel.

1. Kemikaliemyndigheten skall granska all 
information som lämnas in som en följd av 
ett beslut som fattats enligt artikel 44, och 
om nödvändigt utarbeta ett förslag till 
beslut enligt samma artikel.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.
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Ändringsförslag 46
ARTIKEL 48, PUNKT 1

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

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 48, PUNKT 3A (ny)

3a. Bestämmelserna i punkterna 1–3 skall 
efter vederbörliga ändringar tillämpas på 
kemikaliemyndighetens förslag till beslut i 
enlighet med artikel 44.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 49, PUNKT 1

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

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 49A (ny)

Artikel 49a
Kemikaliemyndighetens beslutsfattande 

under utvärderingen
Kemikaliemyndigheten skall lägga fram 
sitt förslag till beslut i enlighet med 
artikel 44 för medlemsstatskommittén, 
tillsammans med uppgifter om hur 
eventuella synpunkter från registranten 
eller nedströmsanvändaren har beaktats.
Bestämmelserna i artikel 49, 
punkterna 5–8, skall tillämpas på denna 
artikel.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 43a.

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 52

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
en väl fungerande inre marknad samtidigt 
som det garanteras att de risker som
ämnen med farliga egenskaper ger upphov 
till kontrolleras på ett adekvat sätt och att 
dessa ämnen ersätts med lämpliga 
alternativa ämnen eller tekniker.

Syftet med denna avdelning är att sörja för 
att ämnen med farliga egenskaper ersätts 
med lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker då sådana finns tillgängliga, eller 
att sådana alternativ utvecklas, samtidigt 
som man garanterar en väl fungerande 
inre marknad.

Motivering

I samband med beviljandet av tillstånd bör hälso- och miljöskyddsmålen tillmätas en större 
betydelse än målet om en väl fungerande inre marknad. Det föreslås även att kopplingen till 
utbytesprincipen förtydligas. Slutligen föreslås att den ordningsföljd som kommissionen 
föreslagit kastas om, vilket skulle innebära att begreppet ”adekvat kontroll” ges mindre 
betydelse. 
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Ändringsförslag 51
ARTIKEL 53A (ny)

Artikel 53a
Förteckning över tillståndspliktiga ämnen
Bilaga XIII innehåller en förteckning 
över tillståndspliktiga ämnen. 
Förteckningen i bilaga XIIIa innehåller 
ämnen som troligen kommer att 
godkännas men för vilka förfarandet 
fortfarande pågår. Så snart 
tillståndsförfarandet är avslutat förs 
ämnena upp på förteckningen i 
bilaga XIIIb, i enlighet med förfarandet i 
artikel 55.1.

Motivering

I syfte att uppmuntra nedströmsanvändarna att vidta frivilliga åtgärder och främja 
utvecklingen av säkrare alternativ föreslås att alla de kemikalier som konstaterats uppfylla 
kriterierna för tillstånd omedelbart förs upp på en förteckning över ämnen som troligen 
kommer att godkännas (bilaga XIIIa). Därefter bör ämnena, på en medlemsstats initiativ eller 
efter att kemikaliemyndighetens förteckning över prioriterade ämnen konsulterats, föras över 
till bilaga XIIIb. Samtidigt bör sista giltighetsdatum och tidsfrister för ansökan om tillstånd 
fastställas.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 54

Följande ämnen får upptas i bilaga XIII i 
enlighet med förfarandet i artikel 55:

Följande ämnen skall upptas i bilaga XIIIa
i enlighet med förfarandet i artikel 56, 
förutsatt att de inte är föremål för 
begränsningar enligt artikel 65:

a) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

a) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande i 
kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

b) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som mutagena i kategori 1 
eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG.

b) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som mutagena i kategori 1 
eller 2 enligt direktiv 67/548/EEG.

c) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som reproduktionstoxiska i 

c) Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som reproduktionstoxiska i 
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kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

kategori 1 eller 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.

d) Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska i enlighet 
med kriterierna i bilaga XII.

d) Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska i enlighet 
med kriterierna i bilaga XII.

e) Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande i enlighet med 
kriterierna i bilaga XII.

e) Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande i enlighet med 
kriterierna i bilaga XII.

f) Ämnen som inte uppfyller kriterierna i 
punkterna d och e, men som vid en 
utvärdering i varje enskilt fall i enlighet 
med förfarandet i artikel 56 visar sig ha 
allvarliga och irreversibla hälso- eller 
miljöeffekter som ger anledning till 
samma grad av oro som de andra ämnen 
som förtecknas punkterna a–e; det kan t.ex. 
röra sig om hormonstörande ämnen och 
sådana som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska eller mycket 
långlivade och mycket bioackumulerande.

f) Ämnen som inte uppfyller kriterierna i 
punkterna d och e, men som vid en 
utvärdering i varje enskilt fall i enlighet 
med förfarandet i artikel 56 visar sig ge 
anledning till motsvarande grad av oro 
som de andra ämnen som förtecknas 
punkterna a–e; det kan t.ex. röra sig om 
hormonstörande ämnen och sådana som är 
långlivade, bioackumulerande och toxiska 
eller mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande.

Motivering

Den aktuella formuleringen i artikeln medför en stor bevisbörda eftersom det föreskrivs att 
man skall visa att det ämne som föreslagits för godkännande faktiskt har allvarliga och 
irreversibla effekter. Detta skulle innebära att man inte kan vidta förebyggande åtgärder t.ex. 
med avseende på ett ämne som är bioackumulerande och som skulle kunna nå oroväckande 
nivåer i framtiden.

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 55, RUBRIK OCH PUNKT 1, STYCKE 1

Införande av ämnen i bilaga XIII Införande av ämnen i bilaga XIIIb
1. När ett beslut fattas om att införa de 
ämnen som avses i artikel 54 i bilaga XIII
skall ett sådant beslut fattas i enlighet med 
förfarandet i artikel 130.3. Beslutet skall 
för varje ämne omfatta följande uppgifter:

1. När ett beslut fattas om att införa de 
ämnen som avses i artikel 54 i 
bilaga XIIIb skall ett sådant beslut fattas i 
enlighet med förfarandet i artikel 130.3. 
Beslutet skall för varje ämne omfatta 
följande uppgifter:

Motivering

Till följd av införandet av en förteckning över ämnen som troligen kommer att godkännas 
omdöps bilaga XIII till XIIIb.
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Ändringsförslag 54
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED BA (nytt)

ba) Begränsningar i enlighet med 
artikel 65.

Motivering

Det är viktigt att eventuella begränsningar när det gäller tillverkning, användning och/eller 
utsläppande på marknaden preciseras i beslutet om att införa dessa ämnen i bilaga XIIIb.

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 55, PUNKT 1, LED D

d) Omprövningsperioder för vissa
användningar, om detta är lämpligt.

d) Omprövningsperioder på högst fem år
för alla användningar.

Motivering

Alla tillstånd bör ha en giltighetstid på högst fem år, alltefter utvecklingen av alternativ eller 
säkrare tekniker. Utan regelbundna omprövningsperioder försvagas även incitamenten för 
innovation och utveckling av säkrare alternativ.

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 55, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Innan man fattar ett beslut om att 
uppta ämnen i bilaga XIII skall 
kemikaliemyndigheten rekommendera 
vilka ämnen som bör prioriteras och skall 
för vart och ett av dessa ämnen ange de 
uppgifter som förtecknas i punkt 1. Man 
skall härvid prioritera

3. Kemikaliemyndigheten skall 
rekommendera vilka prioriterade ämnen 
som bör föras över från bilaga XIIIa till 
bilaga XIIIb och skall för vart och ett av 
dessa ämnen ange de uppgifter som 
förtecknas i punkt 1. Man skall härvid 
prioritera

Motivering

Till följd av införandet av en förteckning över ämnen som troligen kommer att godkännas 
omdöps bilaga XIII till XIIIb.

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 56, PUNKT 7

7. Om medlemsstatskommittén inom 
30 dagar från remitteringen når en enhällig

7. Om medlemsstatskommittén inom 
30 dagar från remitteringen når en 
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överenskommelse om identifieringen skall 
kemikaliemyndigheten uppta ämnet i sina 
rekommendationer enligt artikel 55.3. Om 
medlemsstatskommittén inte når någon 
enhällig överenskommelse skall den anta 
ett yttrande inom 30 dagar från 
remitteringen. Kemikaliemyndigheten skall 
överlämna detta yttrande till kommissionen 
med uppgifter om eventuella avvikande 
ståndpunkter inom kommittén.

överenskommelse med kvalificerad 
majoritet om att ämnet uppfyller 
kriterierna för tillstånd och skall införas i 
bilaga XIIIb skall kemikaliemyndigheten 
inom 15 arbetsdagar för kommissionen 
rekommendera att ämnet införs i 
bilaga XIIIb i enlighet med artikel 55.3. 
Om medlemsstatskommittén inte når någon 
överenskommelse med kvalificerad 
majoritet skall den anta ett yttrande inom 
30 dagar från remitteringen. 
Kemikaliemyndigheten skall inom 
15 arbetsdagar överlämna detta yttrande 
till kommissionen med uppgifter om 
eventuella avvikande ståndpunkter inom 
kommittén.

Motivering

Står i förbindelse med ändringarna i artikel 55.

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 57, PUNKT 2

2. Tillstånd skall beviljas om de hälso-
eller miljörisker som uppkommer i 
samband med ämnets användning på 
grund av de inneboende egenskaper som 
anges i bilaga XIII kan kontrolleras på ett 
adekvat sätt i enlighet med bilaga I, 
avsnitt 6 och såsom redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport.

2. Tillstånd skall endast beviljas om

Kommissionen skall inte beakta följande:
a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som beviljats 
tillstånd i enlighet med rådets 
direktiv 96/61/EG.

a) det saknas lämpliga alternativa ämnen 
eller tekniker och det vidtas åtgärder för 
att minimera exponeringen, och

b) Riskerna för och via vattenmiljön vid 
utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG och av 
lagstiftning som antagits i enlighet med 
artikel 16 i det direktivet.

b) det går att visa att de sociala och 
ekonomiska fördelarna uppväger de 
hälso- och miljörisker som användningen 
av ämnet medför, och

c) De hälsorisker som uppkommer vid c) de hälso- eller miljörisker som 
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användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG, rådets 
direktiv 93/42/EEG eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG.

uppkommer i samband med ämnets 
användning på grund av de inneboende 
egenskaper som anges i bilaga XIII kan 
kontrolleras på ett adekvat sätt i enlighet 
med bilaga I, avsnitt 6 och såsom 
redovisas i sökandens 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 52.

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 57, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Om det inte är möjligt att bevilja ett 
tillstånd enligt punkt 2, kan det ändå 
beviljas om det kan visas att de 
socioekonomiska fördelarna uppväger 
hälso- eller miljöriskerna i samband med 
ämnets användning och om det saknas 
lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 
Detta beslut skall fattas med beaktande av 
följande:

3. Beslutet att bevilja ett tillstånd enligt 
punkt 2 skall fattas med beaktande av 
följande:

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 52.

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 57, PUNKT 3A (ny)

3a. Kommissionen skall inte beakta 
följande när den beviljar tillstånd enligt 
punkt 2:
a) Hälso- och miljöriskerna vid utsläpp av 
ämnet från en anläggning som beviljats 
tillstånd i enlighet med rådets 
direktiv 96/61/EG1.
b) Riskerna för och via vattenmiljön vid 
utsläpp av ämnet från en punktkälla som 
omfattas av kravet på förhandsreglering 
enligt artikel 11.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG2 och av
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lagstiftning som antagits i enlighet med 
artikel 16 i det direktivet.
c) De hälsorisker som uppkommer vid 
användning av ett ämne i medicintekniska 
produkter som regleras genom rådets 
direktiv 90/385/EEG3, rådets 
direktiv 93/42/EEG4 eller 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/79/EG5.
_________________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.
2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
3 EGT L 189, 20.7.1990, s. 17.
4 EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.
5 EGT L 331, 7.12.1998, s. 1.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 52.

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 57, PUNKT 6

6. Tillstånden kan vara förenade med 
villkor, t.ex. omprövning efter viss tid
och/eller övervakning. Tillstånd som 
beviljas i enlighet med punkt 3 skall 
normalt vara tidsbegränsade.

6. Tillstånden skall vara förenade med 
omprövningsperioder och krav på 
inlämnande av substitutionsplaner, och de 
kan underkastas andra villkor, t.ex. 
övervakning. Tillstånden skall ha en 
giltighetstid på högst fem år.

Motivering

Tillstånden bör vara tidsbegränsade för att kunna utgöra ett incitament för innovation.

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 57, PUNKT 7

7. Följande skall anges i tillståndet: 7. Följande skall anges i tillståndet:

a) Den person för vilken tillståndet 
utfärdas.

a) Den person för vilken tillståndet 
utfärdas.

b) Ämnets identitet. b) Ämnets identitet.



PE 353.529v02-00 36/68 PR\557575SV.doc

SV

c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

c) Den användning för vilken tillståndet 
utfärdas.

d) Eventuella villkor för tillståndets 
beviljande.

d) Villkor för tillståndets beviljande.

e) Eventuell omprövningsperiod. e) Omprövningsperiod.
f) Eventuella övervakningsåtgärder. f) Övervakningsåtgärder.

Motivering

Precisering av texten.

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 58, PUNKT 1

1. Tidsbegränsade tillstånd som beviljas i 
enlighet med artikel 57.3 skall gälla tills 
kommissionen beslutar om en ny ansökan, 
under förutsättning att tillståndshavaren 
lämnar in en ny ansökan senast 18 månader 
innan tidsfristen löper ut. I stället för att 
återigen lämna in alla uppgifter som ingår i 
den ursprungliga ansökan behöver 
sökanden endast ange numret på det 
nuvarande tillståndet, utom i de fall som 
anges i andra, tredje och fjärde stycket.

1. Tillstånd skall gälla tills kommissionen 
beslutar om en ny ansökan, under 
förutsättning att tillståndshavaren lämnar in 
en ny ansökan senast 18 månader innan 
tidsfristen löper ut. I stället för att återigen 
lämna in alla uppgifter som ingår i den 
ursprungliga ansökan behöver sökanden 
endast

a) ange numret på det nuvarande 
tillståndet,

Om sökanden inte kan visa att riskerna 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdatering av 
den socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan.

b) lämna in en uppdatering av den 
socioekonomiska analys, den analys av 
alternativ och den substitutionsplan som 
ingick i den ursprungliga ansökan,

Om sökanden nu kan visa att risken 
kontrolleras på ett adekvat sätt är det 
nödvändigt att lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.

c) lämna in en uppdaterad 
kemikaliesäkerhetsrapport.

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.

Om andra uppgifter i den ursprungliga 
ansökan har ändrats är det nödvändigt att 
uppdatera dessa uppgifter.
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Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 52.

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 58, PUNKT 2, STYCKE 1

2. Tillstånd kan när som helst omprövas 
om omständigheterna för det ursprungliga 
tillståndet har ändrats så att det påverkar 
hälso- eller miljörisken eller de 
socioekonomiska konsekvenserna.

2. Tillstånd skall när som helst omprövas 
om omständigheterna för det ursprungliga 
tillståndet har ändrats så att det påverkar 
hälso- eller miljörisken eller de 
socioekonomiska konsekvenserna.

Motivering

Härigenom införs skyldigheten att ompröva tillstånd om omständigheterna har ändrats.

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 58, PUNKT 4

4. Om en miljökvalitetsnorm enligt 
direktiv 96/61/EG inte uppfylls, får 
tillstånd som beviljats för användning av 
det berörda ämnet omprövas.

4. Om en miljökvalitetsnorm enligt 
direktiv 96/61/EG inte uppfylls, skall 
tillstånd som beviljats för användning av 
det berörda ämnet omprövas.

Motivering

Härigenom införs skyldigheten att ompröva tillstånd.

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 59, PUNKT 4–5

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

4. En ansökan om tillstånd skall omfatta 
följande:

a) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.

a) Uppgift om ämnets identitet i enlighet 
med avsnitt 2 i bilaga IV.

b) Namnet på den person som lämnar in 
ansökan och kontaktuppgifter.

b) Namnet på den person som lämnar in 
ansökan och kontaktuppgifter.

c) En begäran om tillstånd, med angivande 
av den användning för vilken tillståndet 
söks, och som i tillämpliga fall täcker 
ämnets användning i beredningar och/eller 

c) En begäran om tillstånd, med angivande 
av den användning för vilken tillståndet 
söks, och som i tillämpliga fall täcker 
ämnets användning i beredningar och/eller 
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i varor. i varor.
d) En kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med bilaga I, om en sådan inte redan 
tillhandahållits som ett led i registreringen; 
rapporten skall omfatta hälso- och/eller 
miljörisker som uppkommer i samband 
med ämnets användning och som beror på 
ämnets inneboende egenskaper enligt 
bilaga XIII.

d) En kemikaliesäkerhetsrapport i enlighet 
med bilaga I, om en sådan inte redan 
tillhandahållits som ett led i registreringen; 
rapporten skall omfatta hälso- och/eller 
miljörisker som uppkommer i samband 
med ämnets användning och som beror på 
ämnets inneboende egenskaper enligt 
bilaga XIII.

5. Till ansökan får också fogas
a) en socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XV,

da) En socioekonomisk analys som 
genomförts i enlighet med bilaga XV.

b) en analys av alternativen med avseende 
på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt, om detta är 
lämpligt, en substitutionsplan, inklusive 
forskning och utveckling och sökandens 
tidsplan för de föreslagna åtgärderna.

db) En analys av alternativen med 
avseende på deras risker och ekonomiska 
genomförbarhet samt en substitutionsplan, 
inklusive forskning och utveckling och 
sökandens tidsplan för de föreslagna 
åtgärderna.

Motivering

En socioekonomisk analys och en analys av alternativen måste ingå i ansökan om tillstånd.

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 60, PUNKT 1

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in kan en senare 
sökande, genom en fullmakt från den 
tidigare sökanden, hänvisa till delar av den 
ansökan som tidigare lämnats in i enlighet 
med artikel 59.4 d och 59.5.

1. Om en ansökan om användning av ett 
ämne redan har lämnats in kan en senare 
sökande, genom en fullmakt från den 
tidigare sökanden, hänvisa till delar av den 
ansökan som tidigare lämnats in i enlighet 
med artikel 59.4 d, 59.4 da och 59.4 db.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 59.

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 61, PUNKT 4

4. Kommittéernas förslag till yttranden 
skall omfatta följande:

4. Kommittéernas förslag till yttranden 
skall omfatta följande:

a) Riskbedömningskommittén: En a) Riskbedömningskommittén: En kontroll 
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bedömning av de hälso- och/eller 
miljörisker som uppkommer i samband 
med ämnets användning enligt 
beskrivningen i ansökan.

av sökandens bedömning av de hälso-
och/eller miljörisker som uppkommer i 
samband med ämnets användning enligt 
beskrivningen i ansökan.

b) Kommittén för socioekonomisk analys: 
En bedömning av de socioekonomiska 
faktorerna i samband med ämnets 
användning enligt beskrivningen i ansökan, 
när ansökan görs i enlighet med 
artikel 59.5.

b) Kommittén för socioekonomisk analys: 
En kontroll av sökandens bedömning av 
de socioekonomiska faktorerna i samband 
med ämnets användning enligt 
beskrivningen i ansökan, när ansökan görs 
i enlighet med artikel 59 da och 59 db.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 59. I texten klargörs att industrin bär 
huvudansvaret för riskbedömningen och bedömningen av de socioekonomiska faktorerna.

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 62

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen

Tillståndshavare skall ange 
tillståndsnumret på etiketten innan de 
släpper ut ett ämne på marknaden för en 
tillåten användning.

Alla de ämnen och beredningar som 
uppfyller villkoren i artikel 54 skall 
märkas och vid alla tillfällen åtföljas av 
ett säkerhetsdatablad. På etiketten skall 
anges
a) ämnets namn,
b) det faktum att ämnet ingår i bilaga 
XIII och 
c) varje specifik användning som ämnet 
har godkänts för.

Motivering

Man måste märka farliga ämnen och beredningar i syfte att informera användarna.

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 72

Artikel 72 Artikel 73a
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Motivering

För tydlighetens skull är det bättre att först ange myndighetens uppgifter och att därefter 
räkna upp dess olika organ. Texten i artikel 72 flyttas därför till efter artikel 73.

Ändringsförslag 71
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 kommitté för bedömning av risker 
och alternativ, som skall ansvara för att 
bereda myndighetens yttranden om 
tillståndsansökningar samt förslag till 
begränsningar, bedöma tillgängligheten av 
alternativ och behandla andra frågor 
avseende hälso- eller miljörisker som 
uppkommer vid tillämpningen av denna 
förordning.

Motivering

Genom ändringsförslaget stärks kopplingen mellan tillståndsförfarandet och tillgängligheten 
av säkrare alternativ.

Ändringen i kommitténs namn bör tillämpas genomgående i förordningen.

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 73, PUNKT 2

2. Sekretariatet skall utföra följande 
uppgifter:

2. Myndigheten skall, särskilt genom sina 
kommittéer, utföra följande uppgifter:

a) De uppgifter som det tilldelats enligt 
avdelning II; dit hör bland annat att 
underlätta en effektiv registrering av 
importerade ämnen på ett sätt som 
överensstämmer med gemenskapens 
internationella handelsförpliktelser 
gentemot tredjeland.

a) Ta fram riktlinjer för hur man skall 
prioritera de ämnen som skall utvärderas 
och utarbeta en förteckning över 
prioriterade ämnen som skall utvärderas i 
enlighet med avdelning VI.

b) De uppgifter som det tilldelats enligt 
avdelning III.

b) Utarbeta yttranden över 
tillståndsansökningar i enlighet med 
avdelning VII.

c) De uppgifter som det tilldelats enligt 
avdelning VI.

c) Delta i arbetet med att anta 
begränsningar för vissa farliga ämnen 
och beredningar genom att utarbeta 
rapporter och yttranden i enlighet med 
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avdelning VIII.
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) Utarbeta förslag om att harmonisera 
klassificeringar och märkningar på 
gemenskapsnivå i enlighet med 
avdelning X.

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) På kommissionens begäran lämna 
tekniskt och vetenskapligt stöd till 
åtgärder för att förbättra samarbetet 
mellan gemenskapen, dess medlemsstater, 
internationella organisationer och 
tredjeländer om vetenskapliga och 
tekniska frågor som gäller 
kemikaliesäkerhet, samt aktivt delta i 
tekniska biståndsinsatser och teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering i utvecklingsländer.

f) Ge teknisk och vetenskaplig vägledning 
och om nödvändigt tillhandahålla de 
verktyg som är nödvändiga för denna 
förordnings funktion; detta innebär i 
synnerhet att myndigheten skall bistå 
industrin, särskilt små och medelstora 
företag, vid utarbetandet av 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

f) På kommissionens eller 
Europaparlamentets begäran utarbeta ett 
yttrande om eventuella andra aspekter 
avseende ämnens säkerhet som sådana 
eller ingående i beredningar eller varor.

g) Ge medlemsstaternas behöriga 
myndigheter teknisk och vetenskaplig 
vägledning om denna förordnings 
funktion och stödja de behöriga 
myndigheternas hjälpcentraler som
inrättats enligt avdelning XII.

g) På kommissionens begäran utarbeta 
yttranden om en översyn av kriterierna i 
artiklarna 5, 6, 15 och 16 om val av 
ämnen till registrering i syfte att inbegripa 
bland annat uppgifter om 
exponeringsriskerna och -scenarierna.

h) Utarbeta bakgrundsinformation om 
denna förordning till andra berörda 
parter.
i) På kommissionens begäran lämna 
tekniskt och vetenskapligt stöd till 
åtgärder för att förbättra samarbetet 
mellan gemenskapen, dess medlemsstater, 
internationella organisationer och 
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tredjeländer om vetenskapliga och 
tekniska frågor som gäller 
kemikaliesäkerhet, samt aktivt delta i 
tekniska biståndsinsatser och teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering i utvecklingsländer.

Motivering

Myndighetens och dess organs uppgifter blir härigenom klarare och tydligare. Dessutom 
kastas punkternas ordningsföljd om så att myndighetens viktigaste uppgifter anges först.

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 73, PUNKT 3

3. Kommittéerna skall utföra följande 
uppgifter:

3. Myndigheten skall, särskilt genom sitt 
forum, utföra följande uppgifter:

a) De uppgifter som de tilldelats enligt 
avdelning VI.

a) Sprida god praxis och uppmärksamma 
problem på gemenskapsnivå.

b) De uppgifter som de tilldelats enligt 
avdelning VII.

b) Föreslå, samordna och utvärdera 
harmoniserade genomförandeprojekt och 
gemensamma inspektioner.

c) De uppgifter som de tilldelats enligt 
avdelning VIII.

c) Samordna utbyte för inspektörer.

d) De uppgifter som de tilldelats enligt 
avdelning X.

d) Fastställa genomförandestrategier samt 
minimikriterier för 
efterlevnadskontrollen, med särskild 
hänsyn till små och medelstora företags 
specifika problem.

e) På kommissionens begäran lämna 
tekniskt och vetenskapligt stöd till 
åtgärder för att förbättra samarbetet 
mellan gemenskapen, dess medlemsstater, 
internationella organisationer och 
tredjeländer om vetenskapliga och 
tekniska frågor som gäller 
kemikaliesäkerhet, samt aktivt delta i 
tekniska biståndsinsatser och teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering i utvecklingsländer.

e) Utveckla arbetsmetoder och verktyg 
som lokala inspektörer kan använda.

f) På kommissionens begäran utarbeta ett 
yttrande om eventuella andra aspekter 
avseende ämnens säkerhet – som sådana 

f) Utveckla en procedur för elektroniskt 
informationsutbyte.
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eller ingående i beredningar eller varor.

fa) Etablera kontakter med industrin och 
andra berörda parter, bland annat i 
tredjeländer, och om nödvändigt även 
med internationella organisationer.
fb) Samarbeta med kommissionen och 
medlemsstaterna för att främja frivilliga 
avtal mellan industrin och andra berörda 
parter.

Motivering

Myndighetens och dess organs uppgifter blir härigenom klarare och tydligare. Dessutom 
kastas punkternas ordningsföljd om så att myndighetens viktigaste uppgifter anges först.

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 73, PUNKT 4

4. Forumet skall utföra följande uppgifter: 4. Myndigheten skall även utföra följande 
uppgifter:

a) Sprida god praxis och uppmärksamma 
problem på gemenskapsnivå.

a) De uppgifter som den tilldelats enligt 
avdelning II; hit hör bland annat att 
underlätta en effektiv registrering av 
importerade ämnen på ett sätt som 
överensstämmer med gemenskapens 
internationella handelsförpliktelser 
gentemot tredjeland.

b) Föreslå, samordna och utvärdera 
harmoniserade projekt för genomförande 
och gemensamma inspektioner.

b) De uppgifter som den tilldelats enligt 
avdelning III och som avser gemensamt 
utnyttjande av data och undvikande av 
onödig testning.

c) Samordna utbyte för inspektörer. c) De uppgifter som den tilldelats enligt 
avdelning VI och som avser information i 
distributionskedjan.

d) Fastställa genomförandestrategier samt 
minimikriterier för 
efterlevnadskontrollen.

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, och tillhandahålla 
annan icke-konfidentiell information i 
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databaserna på begäran.
e) Utveckla arbetsmetoder och verktyg 
som lokala inspektörer kan använda.

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.

ea) Utarbeta bakgrundsinformation till 
berörda parter, bland annat i tredjeländer,
om allmänhetens möjligheter till 
medverkan, särskilt när det gäller 
information om ämnen.

f) Utveckla en procedur för elektroniskt 
informationsutbyte.

f) Ge teknisk och vetenskaplig vägledning 
och om nödvändigt tillhandahålla de 
verktyg som är nödvändiga för denna 
förordnings funktion; detta innebär i 
synnerhet att myndigheten skall bistå 
industrin, särskilt små och medelstora 
företag, vid utarbetandet av 
kemikaliesäkerhetsrapporten.

g) Etablera kontakter med industrin och 
andra berörda parter, även med 
internationella organisationer, där detta 
är nödvändigt.

g) Ge medlemsstaternas behöriga 
myndigheter teknisk och vetenskaplig 
vägledning om denna förordnings 
funktion och stödja de behöriga 
myndigheternas hjälpcentraler som 
inrättats enligt avdelning XII.

ga) Utarbeta bakgrundsinformation om 
denna förordning till andra berörda 
parter.
gb) På kommissionens begäran lämna 
tekniskt och vetenskapligt stöd till 
åtgärder för att förbättra samarbetet 
mellan gemenskapen, dess medlemsstater, 
internationella organisationer och 
tredjeländer om vetenskapliga och 
tekniska frågor som gäller 
kemikaliesäkerhet, samt aktivt delta i 
tekniska biståndsinsatser och teknisk 
kapacitetsuppbyggnad som avser god 
kemikaliehantering i utvecklingsländer.
gc) Inrätta och upprätthålla ett 
expertcentrum för upplysning om risker, 
tillhandahålla centraliserade och 
samordnade resurser för information om 
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säker användning av kemikalier, 
beredningar och varor samt underlätta 
spridningen av kunskap om bra 
förfaranden på området upplysning om 
risker.

Motivering

Det är viktigt att myndigheten aktivt informerar berörda parter, även i tredjeländer, om 
allmänhetens möjligheter till medverkan i systemets olika faser, i syfte att undvika att viktig 
information om ämnena går förlorad.

Myndighetens och dess organs uppgifter blir härigenom klarare och tydligare. Dessutom 
kastas punkternas ordningsföljd om så att myndighetens viktigaste uppgifter anges först.

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 74

Artikel 74 Artikel 75a

Motivering

För tydlighetens skull är det bättre att först ange hur styrelsen skall vara sammansatt och hur 
dess ledamöter skall utses och att därefter räkna upp dess uppgifter. Texten i artikel 74 flyttas 
därför till efter artikel 75.

Ändringsförslag 76
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 
elva representanter från medlemsstaterna 
som utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet utifrån en förteckning 
som utarbetas av kommissionen och som 
omfattar ett mycket högre antal 
kandidater än antalet ledamöter som skall 
utses, och en representant som utses av 
kommissionen; i styrelsen skall också ingå 
fyra representanter för berörda parter 
(industrin, konsumentskydds-, 
arbetstagar- och miljöorganisationer), 
som utses av kommissionen och som 
saknar rösträtt.

Kommissionens förteckning skall, 
tillsammans med den aktuella 



PE 353.529v02-00 46/68 PR\557575SV.doc

SV

dokumentationen, översändas till 
Europaparlamentet. Så snart det är 
möjligt och senast tre månader efter detta 
tillkännagivande får Europaparlamentet 
avge sitt yttrande till rådet som skall utse 
styrelsen.
Styrelseledamöterna skall utses på ett 
sådant sätt att det skapas garantier för 
högsta möjliga kompetensnivå, ett brett 
urval av relevanta sakkunskaper och, i 
överensstämmelse härmed, största möjliga 
geografiska spridning inom unionen.

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning när det gäller hur styrelsen 
skall vara sammansatt och hur den skall utses. Det totala antalet ledamöter bevaras 
oförändrat. Antalet företrädare för de berörda parterna ökas från tre till fyra, så att alla 
berörda sektorer omfattas.

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 77, PUNKT 1

1. Styrelsens möten skall sammankallas av 
ordföranden.

1. Styrelsens möten skall sammankallas av 
ordföranden eller på begäran av minst en 
tredjedel av dess ledamöter.

Motivering

Man bör skapa ett alternativ till att ordföranden sammankallar styrelsens möten.

Ändringsförslag 78
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. 
Om inte annat anges skall styrelsen fatta 
sina beslut med en majoritet av alla 
styrelseledamöter med rösträtt.

Motivering

Som en följd av ändringen av styrelsens sammansättning är det inte längre nödvändigt med 
en så stor majoritet.
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Ändringsförslag 79
ARTIKEL 79, PUNKT 1

1. Kemikaliemyndigheten skall ledas av sin 
verkställande direktör, som skall agera i 
gemenskapens intresse och oberoende av 
berörda parters eventuella intressen.

1. Kemikaliemyndigheten skall ledas av sin 
verkställande direktör.

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (se ändringsförslaget till artikel 84).

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 79, PUNKT 2, LED JA (nytt)

ja) utveckling och upprätthållande av 
förbindelser med Europaparlamentet och
säkerställande av en löpande dialog med 
dess ansvariga utskott.

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning när det gäller förbindelserna 
med byråerna.

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 79, PUNKT 3A (ny)

3a. Den verkställande direktören skall, 
efter styrelsens godkännande, 
vidarebefordra den allmänna rapporten 
och programmen till Europaparlamentet, 
rådet, kommissionen och 
medlemsstaterna och skall ansvara för att 
de offentliggörs.

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning när det gäller förbindelserna 
med byråerna.
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Ändringsförslag 82
ARTIKEL 80, PUNKT 1

1. Kommissionen skall föreslå kandidater 
till tjänsten som verkställande direktör 
utifrån en förteckning som sammanställs 
efter tjänstens utlysning i Europeiska 
unionens officiella tidning samt i andra 
tidningar eller på andra webbplatser.

utgår

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 80.2.

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 80, PUNKT 2

2. Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör skall utses av styrelsen, på 
grundval av sina meriter och 
dokumenterade förvaltnings- och 
ledarförmåga, samt på grundval av sin 
erfarenhet och sakkunskap inom områdena 
kemikaliesäkerhet eller -reglering. 
Styrelsen skall fatta sitt beslut med två 
tredjedelars majoritet av alla ledamöter 
med rösträtt.

2. Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör skall utses av styrelsen utifrån en 
förteckning över kandidater som 
föreslagits av kommissionen efter det att 
en inbjudan till intresseanmälan 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning och på annat håll i 
pressen eller på webbplatser. Innan den 
verkställande direktören utses skall den 
kandidat som styrelsen nominerat utan 
dröjsmål uppmanas att göra ett uttalande 
inför Europaparlamentet och besvara alla 
eventuella frågor från parlamentets 
ledamöter.

Den verkställande direktören skall utses
på grundval av sina meriter och 
dokumenterade förvaltnings- och 
ledarförmåga, samt på grundval av sin 
erfarenhet och sakkunskap inom områdena 
kemikaliesäkerhet eller -reglering. 
Styrelsen skall fatta sitt beslut med två 
tredjedelars majoritet av alla ledamöter 
med rösträtt.

Styrelsen skall ha rätt att avsätta den 
verkställande direktören enligt samma 
förfarande.

Styrelsen skall ha rätt att avsätta den 
verkställande direktören enligt samma 
förfarande.
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Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning (vilken godtogs av rådet när 
det gäller Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska 
läkemedelsmyndigheten) när det gäller förfarandet för att utse den verkställande direktören.

Ändringsförslag 84
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 får föreslå upp till 
tre kandidater som ledamöter i 
riskbedömningskommittén. Den 
verkställande direktören skall upprätta en 
förteckning över kandidaterna, vilken skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats. Styrelsen skall utse de 
tjugo ledamöterna i kommittén utifrån 
denna förteckning och skall 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.

Motivering

Styrelsen måste ha vissa möjligheter att efter eget skön välja ledamöterna i 
riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys. Det är även nödvändigt 
att fastställa ett tak för antalet ledamöter i dessa kommittéer, inte minst med tanke på att det 
kommer att bli möjligt att invälja ytterligare fem ledamöter och att anlita rådgivare.

Ändringsförslag 85
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. 

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 
tjugo ledamöterna i kommittén utifrån 
denna förteckning och skall garantera 
största möjliga geografiska spridning. 
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Ledamöterna skall utses på grundval av sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller sina kunskaper om 
socioekonomiska analyser.

Ledamöterna skall utses på grundval av sin 
roll i och erfarenhet av reglering av 
kemikalier och/eller sina kunskaper om 
socioekonomiska analyser.

Motivering

Styrelsen måste ha vissa möjligheter att efter eget skön välja ledamöterna i 
riskbedömningskommittén och kommittén för socioekonomisk analys. Det är även nödvändigt 
att fastställa ett tak för antalet ledamöter i dessa kommittéer, inte minst med tanke på att det 
kommer att bli möjligt att invälja ytterligare fem ledamöter och att anlita rådgivare.

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 81, PUNKT 3

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén.

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén. 
Medlemsstatskommitténs ordförande skall 
vara anställd i myndigheten och utses av 
den verkställande direktören.

Motivering

Härmed klargörs hur medlemsstatskommitténs ordförande skall utses.

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 81, PUNKT 5

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.

Motivering

Ingen motivering behövs.



PR\557575SV.doc 51/68 PE 353.529v02-00

SV

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 81, PUNKT 7

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.

utgår

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (se ändringsförslaget till artikel 84).

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 81, PUNKT 9, STYCKE 2

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.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 81.3.

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 82, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Forumets ledamöter får inte ingå i 
styrelsen.

Motivering

Härmed klargörs att det inte är möjligt att inneha två förtroendeuppdrag.
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Ändringsförslag 91
ARTIKEL 82, PUNKT 3

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.

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (jfr ändringsförslaget till artikel 84).

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 83, PUNKT 1

1. När en kommitté i enlighet med 
artikel 73 skall avge ett yttrande eller 
avgöra huruvida en medlemsstats 
dokumentation uppfyller kraven i 
bilaga XIV, skall den utse en av sina 
ledamöter som föredragande. Den berörda 
kommittén får också utse en andra ledamot 
som medföredragande. I varje enskilt fall 
skall föredragande och medföredragande 
agera i gemenskapens intresse; de skall 
göra ett skriftligt åtagande att fullgöra 
sina uppgifter och lämna en skriftlig 
redovisning av eventuella 
intressekonflikter. En kommittéledamot 
skall inte utses till föredragande för ett 
visst fall om ledamoten har uppgett sig ha 
ett intresse som kan inverka menligt på den 
oberoende bedömningen av fallet. Den 
berörda kommittén får när som helst ersätta 
föredraganden eller medföredraganden 

1. När en kommitté i enlighet med 
artikel 73 skall avge ett yttrande eller 
avgöra huruvida en medlemsstats 
dokumentation uppfyller kraven i 
bilaga XIV, skall den utse en av sina 
ledamöter som föredragande. Den berörda 
kommittén får också utse en andra ledamot 
som medföredragande. En 
kommittéledamot skall inte utses till 
föredragande för ett visst fall om 
ledamoten har uppgett sig ha ett intresse 
som kan inverka menligt på den oberoende 
bedömningen av fallet. Den berörda 
kommittén får när som helst ersätta 
föredraganden eller medföredraganden 
med en annan ledamot, till exempel om de 
inte klarar av att fullfölja sitt uppdrag inom 
de föreskrivna tidsfristerna, eller om det 
framkommer att de har särskilda intressen 
som skulle kunna ha en menlig inverkan.
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med en annan ledamot, till exempel om de 
inte klarar av att fullfölja sitt uppdrag inom 
de föreskrivna tidsfristerna, eller om det 
framkommer att de har särskilda intressen 
som skulle kunna ha en menlig inverkan.

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (jfr ändringsförslaget till artikel 84).

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 84

Kommitté- och styrelseledamöters 
kvalifikationer och intressen

Oberoende

1. Namnen på ledamöterna i kommittéerna 
och forumet skall offentliggöras. Enskilda 
ledamöter kan begära att deras namn inte 
offentliggörs om de anser att ett sådant 
offentliggörande skulle kunna innebära 
en risk för dem. Verkställande direktören 
skall besluta huruvida en sådan begäran 
skall hörsammas. När utnämningarna 
offentliggörs skall varje ledamots 
yrkeskvalifikationer anges.

1. Namnen på ledamöterna i kommittéerna 
och forumet skall offentliggöras. När 
utnämningarna offentliggörs skall varje 
ledamots yrkeskvalifikationer anges.

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, experter och 
vetenskapliga och tekniska rådgivare får 
inte ha ekonomiska eller andra intressen i 
den kemiska industrin eller därmed 
förknippade industrier som 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 myndigheten och som 
allmänheten på begäran skall kunna få 
tillgång till vid myndighetens kontor.

Myndighetens uppförandekod skall 
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innehålla bestämmelser om tillämpningen 
av denna artikel.

3. Vid vart och ett av sina möten skall 
styrelseledamöterna, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna 
och forumet samt eventuella experter som 
deltar i mötet redovisa eventuella 
intressekonflikter som kan inverka menligt 
på deras oberoende när det gäller någon 
punkt på dagordningen. Den som har en 
sådan intressekonflikt skall varken delta i 
diskussionen av den berörda punkten på 
dagordningen eller i omröstningen om 
denna punkt.

3. Vid vart och ett av sina möten skall 
styrelseledamöterna, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna, 
ledamöterna i forumet samt eventuella 
experter och tekniska och vetenskapliga 
rådgivare som deltar i mötet redovisa 
eventuella intressekonflikter som kan 
inverka menligt på deras oberoende när det 
gäller någon punkt på dagordningen. Den 
som har en sådan intressekonflikt skall 
varken delta i diskussionen av den berörda 
punkten på dagordningen eller i 
omröstningen om denna punkt. Dessa 
försäkringar skall göras tillgängliga för 
allmänheten.

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning (vilken godtogs av rådet inom 
ramen för bestämmelserna för Europeiska läkemedelsmyndigheten) när det gäller oberoendet 
för myndighetens organ.

Ändringsförslag 94
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
utifrån en förteckning över kvalificerade 
kandidater som föreslagits av 
kommissionen efter det att en inbjudan till 
intresseanmälan offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och på annat håll i pressen eller på 
webbplatser. Utnämningen av 
besvärsnämndens ledamöter skall grundas 
på deras erfarenheter och sakkunskaper 
inom områdena kemikaliesäkerhet, 
naturvetenskap eller tillsynsförfaranden 
och rättsliga förfaranden.

Motivering

Med tanke på besvärsnämndens uppgifter är det lämpligt att införa ett öppet förfarande för 
inlämning av kandidaturer.
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Ändringsförslag 95
ARTIKEL 86, PUNKT 2–3

2. Besvärsnämndens ledamöter skall vara 
oberoende. De skall inte vara bundna av 
några instruktioner när de fattar sina 
beslut.
3. Besvärsnämndens ledamöter får inte ha 
några andra arbetsuppgifter inom 
kemikaliemyndigheten. Ledamöterna får 
vara verksamma på deltid.

3. Besvärsnämndens ledamöter får inte ha 
några andra arbetsuppgifter inom 
kemikaliemyndigheten.

Motivering

För tydlighetens skull bör alla bestämmelser om oberoende för myndighetens organ 
sammanföras i en enda artikel. Även om antalet överklaganden ger besvärsnämndens 
ledamöter möjlighet att bedriva annan verksamhet, bör deras uppdrag vara på heltid.

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 105

Styrelsen skall, i samråd med 
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.

Styrelsen skall, i samråd med 
kommissionen, upprätta goda kontakter 
mellan kemikaliemyndigheten och 
företrädare för näringslivet och 
arbetstagarna samt konsumentskydds-, 
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.

Motivering

Djurskyddsorganisationerna bör jämställas med andra organisationer och berörda parter 
och således företrädas enligt denna artikel.

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 106

För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på grundval av ett förslag från 

För att garantera största möjliga öppenhet 
och insyn skall styrelsen, på grundval av 
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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.

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 i enlighet med 
förordning (EG) nr 1049/2001.

Myndighetens och dess kommittéers och 
arbetsgruppers arbetsordningar skall vara 
tillgängliga för allmänheten vid 
myndighetens lokaler och på Internet. 
De inkomna tillståndsansökningarna 
skall, liksom information om hur 
förfarandet framskridit och provisoriska 
beslut, tillstånd och alla andra påbjudna 
villkor/begränsningar, offentliggöras på 
Internet på ett begripligt sätt.

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning (vilken godtogs av rådet inom 
ramen för bestämmelserna för Europeiska läkemedelsmyndigheten) när det gäller öppenhet 
och tillgång till information.

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 110, PUNKT 3

3. Om kravet i punkt 1 leder till att olika 
uppgifter lämnas för samma ämne skall 
anmälarna göra vad de kan för att komma 
överens om vilken uppgift som skall läggas 
in i registret.

3. Om kravet i punkt 1 leder till att olika 
uppgifter lämnas för samma ämne skall 
myndigheten fastställa vilken uppgift som 
skall läggas in i registret.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa ett förfarande som gör det möjligt att finna en lösning i fall av 
oenighet.

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 114, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall vart tionde år 
lämna en rapport till kommissionen om 

1. Medlemsstaterna skall vart tionde år 
lämna en rapport till kommissionen om 
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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.

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 de erfarenheter som gjorts, bland 
annat genom frivilliga avtal mellan 
industrin och andra berörda parter när 
det gäller tillämpningen av förordningen.

Motivering

Som ett komplement till lagstiftningen får de berörda parterna i denna förordning fastställa 
frivilliga avtal.

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 114, PUNKT 1, STYCKE 2

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

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

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 133.

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 114, PUNKT 2, STYCKE 2

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 senast ...*
____________
* Fem år efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 133.

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 114, PUNKT 3

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

offentliggöra och till Europaparlamentet 
och rådet översända en allmän rapport om 
de erfarenheter som gjorts vid 
tillämpningen av denna förordning, 
inbegripet den information som anges i 
punkterna 1 och 2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras redan sex år efter det
anmälningsdatum som anges i 
artikel 131.2.

Den första rapporten skall emellertid 
offentliggöras senast ...*

__________
* Sex år efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 133.

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 114A (ny)

Artikel 114a
Information till allmänheten

För att underlätta konsumenternas säkra 
och hållbara användning av varor som 
innehåller kemikalier skall tillverkarna 
tillhandahålla information om risker med 
hjälp av etiketter som häftats på 
förpackningen för varje enskild vara som 
förts ut på marknaden för försäljning till 
konsumenterna. Dessa etiketter skall 
innehålla uppgifter om de risker som är 
förknippade med den rekommenderade 
användningen eller förutsebara 
situationer av oegentlig användning. 
Utöver etiketten skall man dessutom, i 
tillämpliga fall, använda sig av andra 
kommunikationskanaler, som t.ex. 
webbplatser, i syfte att ge mer detaljerad 
information om varans säkerhet och dess 
användning.
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Motivering

För att stärka konsumenternas förtroende är det nödvändigt att utveckla ett 
kommunikationssystem, som särskilt bör omfatta märkning av varor som innehåller 
kemikalier.

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 115, PUNKT 1

I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
allmänheten ha tillgång till 
icke-konfidentiell information i dokument 
som kemikaliemyndigheten förfogar över i 
enlighet med denna förordning. 
Kemikaliemyndigheten skall på begäran 
tillhandahålla sådan information i enlighet 
med artikel 73.2 d.

I enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001 skall 
allmänheten ha tillgång till information i 
dokument som kemikaliemyndigheten 
förfogar över i enlighet med denna 
förordning. Kemikaliemyndigheten skall 
offentliggöra denna information på sin 
webbplats och på begäran tillhandahålla 
den i enlighet med artikel 73.2 d.

Motivering

På detta vis säkerställs att grundläggande information om risker ställs till företagens och 
allmänhetens förfogande om det inte finns någon orsak att begära att denna information 
sekretessbeläggs. 

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 115, PUNKT 2

När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till dokument enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001 skall den 
samråda med den berörda tredje parten i 
enlighet med artikel 4.4 i den förordningen; 
detta skall göras såsom anges i andra och 
tredje stycket.

När kemikaliemyndigheten mottar en 
begäran om tillgång till dokument, som 
inte ingår i den förteckning som avses i 
artikel 116.1 och för vilka sökanden har 
begärt konfidentiell behandling, enligt 
förordning (EG) nr 1049/2001 skall den 
samråda med den berörda tredje parten i 
enlighet med artikel 4.4 i den förordningen; 
detta skall göras såsom anges i andra och 
tredje stycket.

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten, den potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part om denna begäran. De berörda 
parterna får inom 30 dagar lämna in en 
redogörelse där de anger vilken begärd 
information som de anser är kommersiellt 

Kemikaliemyndigheten skall informera 
registranten och i tillämpliga fall den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part om denna begäran.
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känslig och vars spridning kan skada dem 
i kommersiellt hänseende, och som de 
därför vill skall hanteras konfidentiellt så 
att inga personer utanför de behöriga 
myndigheterna, kemikaliemyndigheten 
och kommissionen får tillgång till den. En 
sådan begäran skall motiveras i varje 
enskilt fall.
En sådana redogörelse skall beaktas av 
kemikaliemyndigheten, som på grundval 
av motiveringen skall besluta huruvida 
den berörda partens begäran om 
konfidentiell behandling skall godtas; den 
skall därefter bestämma om den skall 
bevilja begäran om tillgång till dokument.
Kemikaliemyndigheten skall informera den 
berörda parten, som i enlighet med 
artiklarna 87, 88 och 89 får överklaga 
myndighetens beslut till besvärsnämnden 
inom 15 dagar från det att beslutet om att 
avslå begäran om konfidentiell 
behandling fattats. Ett sådant överklagande 
skall tills vidare upphäva beslutet. 
Besvärsnämnden skall fatta beslut om 
överklagandet inom 30 dagar.

Kemikaliemyndigheten skall informera 
sökanden och registranten, den 
potentiella registranten, 
nedströmsanvändaren eller annan berörd 
part om sitt beslut i fråga om begäran om 
tillgång till dokument. Dessa får alla i 
enlighet med artiklarna 87, 88 och 89 
överklaga detta beslut till besvärsnämnden 
inom 15 dagar från det att beslutet fattats. 
Ett sådant överklagande skall tills vidare 
upphäva beslutet. Besvärsnämnden skall 
fatta beslut om överklagandet inom 
30 dagar.

Motivering

De bestämmelser som för tillfället föreslagits på området tillgång till information är inte 
förenliga med bestämmelserna i Århuskonventionen och måste därför modifieras.

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 122

Medlemsstaterna skall därför ha ett system 
för officiella kontroller och annan 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till 
omständigheterna.

Medlemsstaterna skall därför ha ett system 
för officiella kontroller och annan 
verksamhet som är lämplig med hänsyn till 
omständigheterna. Kommissionen skall 
fastställa riktlinjer för hur denna artikel 
skall tillämpas.

Motivering

Härigenom garanteras åtminstone en viss enhetlighet i medlemsstaternas åtgärder.
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Ändringsförslag 107
ARTIKEL 133, PUNKT 1

1. Tolv år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av. att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas 
av registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton per 
år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3, utöka denna skyldighet.

1. Sex år efter denna förordnings 
ikraftträdande skall kommissionen göra en 
översyn av hur skyldigheten att göra en 
kemikaliesäkerhetsbedömning och 
dokumentera den i en 
kemikaliesäkerhetsrapport tillämpas på 
ämnen som inte omfattas av denna 
skyldighet på grund av. att de inte omfattas 
av registreringsplikten, eller som omfattas 
av registreringsplikten men tillverkas eller 
importeras i mindre mängder än 10 ton per 
år. På grundval av denna översyn får 
kommissionen, i enlighet med förfarandet i 
artikel 130.3, utöka denna skyldighet.

Motivering

Denna förordning bör revideras när kommissionen lägger fram sin första lägesrapport.

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 133, PUNKT 3A (ny)

3a. Den rapport som avses i artikel 114.3 
andra stycket skall vid behov åtföljas av 
ett lagförslag som syftar till att ompröva 
kriterierna i artiklarna 5, 6, 15 och 16 om 
val av ämnen till registrering i syfte att 
inbegripa bland annat uppgifter om 
exponeringsriskerna och -scenarierna.

Motivering

Härigenom bereds utrymme för en eventuell omprövning av kriterierna för registrering på 
grundval av de erfarenheter som gjorts under de första åren av förordningens tillämpning. 
Står i förbindelse med ändringsförslagen till artikel 114.

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 134

Direktiv 76/769/EEG, 91/157/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EEG och 2000/21/EG 
samt förordningarna (EEG) nr 793/93 och 

Direktiv 76/769/EEG, 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EEG och 2000/21/EG 
samt förordningarna (EEG) nr 793/93 och 
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(EG) nr 1488/94 skall upphöra att gälla. (EG) nr 1488/94 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till dessa rättsakter skall 
tolkas som hänvisningar till denna 
förordning.

Hänvisningar till dessa rättsakter skall 
tolkas som hänvisningar till denna 
förordning.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att rätta till ett sakfel. Det direktiv som upphävs är nämligen 
inte direktiv 91/157/EEG om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen, 
utan direktiv 91/155/EEG om ett särskilt informationssystem avseende farliga preparat 
(beredningar).
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MOTIVERING

INLEDNING

Det föreliggande förslaget till förordning är avsett att ersätta gällande lagstiftning (som inte 
längre anses kunna främja innovation eller säkra ett tillräckligt skydd för medborgarna och 
miljön) med ett nytt system som bygger på följande fem huvudpelare:
• Inrättande av ett registreringssystem som stegvis bör byggas upp för att omfatta både nya 

och existerande ämnen.
• Överförande av ansvaret för riskbedömning från myndigheter till tillverkare/importörer.
• Inbegripande, vid behov och i lämpliga fall, av nedströmsanvändare i ansökningar om 

information och i testning av ämnen.
• Införande av ett tillstånds- eller begränsningsförfarande för ämnen som ger anledning till 

större oro.
• Säkerställande av större insyn och öppenhet genom en förbättring av allmänhetens tillgång 

till information om kemikalier.

BAKGRUND

Som bekant har vägen till den slutliga utformningen av denna förordning varit mycket lång, 
invecklad och kontroversiell. Från det att Europaparlamentets yttrande om vitboken 
godkändes (november 2001) gick det två år innan kommissionen kunde anta förslaget 
(oktober 2003).

Det har varit en dryg process som väckt ett stort intresse hos berörda parter: mer än 
6 000 synpunkter har inkommit i samband med det Internetsamråd som inleddes om ett första 
förslag till förordning. Dessa kritiska bedömningar och motförslag föranledde kommissionen 
att göra väsentliga ändringar i den ursprungliga texten.

Trots att reformen fortfarande bygger på samma principer och mål, det vill säga skyddet av 
människors hälsa och miljön, omfattar den nu i större utsträckning aspekter som rör den 
europeiska industrins konkurrenskraft. Man har så nått fram till en slutlig text som innebär en 
märkbar minskning av kostnaderna.

DEBATTEN I EUROPAPARLAMENTET

Under de månader som följde efter kommissionens antagande av förslaget förde parlamentet –
och särskilt de nio ansvariga och rådgivande utskotten – en första debatt om förslaget till 
förordning. I utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utarbetades ett 
arbetsdokument som återgav de majoritets- och minoritetsåsikter som framförts av 
parlamentsledamöterna under den femte valperioden. Sedan den sjätte valperioden inleddes 
har debatten om denna fråga intensifierats i de utskott som är inblandade i 
lagstiftningsprocessen, delvis i syfte att säkra att Europaparlamentet kan slutföra sin första 
behandling av förslaget till förordning efter sommaruppehållet.
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RÅDETS ARBETE

Också i rådet fortskrider debatten med god fart.

Den särskilda arbetsgrupp som inrättats i rådet (konkurrenskraft) arbetar som bäst på ett 
engelsk-ungerskt förslag om ”en registrering per ämne” som föreskriver ett enda 
registreringssystem med ett mera bindande arrangemang för gemensamt utnyttjande av de 
uppgifter som tillhandahålls för varje ämne.

Arbetsgruppen har koncentrerat sig på de principer som ligger till grund för det obligatoriska 
gemensamma utnyttjandet av alla uppgifter – inte enbart uppgifter som gäller djurförsök – och 
på möjligheten att införa ett obligatoriskt arrangemang för kostnadsfördelning.

Man diskuterade också det intressanta förslaget från en liten grupp av länder om att utvidga 
informationskraven för de ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på mellan 1 och 
10 ton per år.

KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

Alltsedan vitboken antogs 2001 har en av de mest omdiskuterade och kontroversiella frågorna 
varit de uppskattade kostnaderna för REACH och systemets tänkbara inverkan på den 
europeiska kemiska industrin.

Under de senaste månaderna har de uppskattade kostnaderna på mellan 2,8 och 
5,3 miljarder euro, som kommissionen angett i den konsekvensbedömning som bifogats 
förslaget, motsagts av ett betydande antal andra undersökningar som utmålar 
mardrömsscenarier i vilka kostnaderna beräknas stiga upp till 180 miljarder euro.

En liknande diskrepans återfinns i uppskattningarna av den nytta som införandet av REACH 
skulle medföra. Också i detta fall har kommissionen och de berörda parterna i sina 
undersökningar uppskattat att nyttan kommer att ligga mellan 4,8 och 230 miljarder euro i 
form av minskade sjukvårdskostnader.

RIKTLINJER FÖR FÖRSLAGET TILL BETÄNKANDE

Som bekant håller kommissionen på att genomföra nya konsekvensbedömningar som 
fokuserar starkare på problemen i samband med förvaltningen av systemet än på de kostnader 
som är förbundna med införandet av detsamma.
I väntan på resultatet av dessa undersökningar bekräftar jag min allmänna bedömning av 
kommissionens förslag och anser att den uppnådda jämvikten inte bör rubbas utan snarare 
konsolideras och förbättras, särskilt i syfte att göra systemet mer effektivt och tillförlitligt. 

På grundval av denna ytterst allmänna bedömning har jag fattat ett politiskt beslut om att 
lägga fram ett nytt förslag till betänkande, som till sin allmänna utformning inte kommer att 
avvika från det tidigare och som kommer att vara strängt inriktat på vissa prioriterade frågor. 
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Mitt främsta mål är fortfarande att upprätta ett funktionsdugligt och hanterbart system för 
registrering, godkännande och utvärdering av kemikalier (vilket naturligtvis kan komma att 
justeras och förbättras vid ett senare tillfälle).

Jag kommer därför att koncentrera mig på de aspekter som har den största inverkan på 
REACH-systemets funktionssätt och effektivitet, utan att naturligtvis försumma de frågor som 
hänger nära samman med miljön och skyddet av folkhälsan.

Av denna orsak avser jag att infordra och vederbörligen beakta bidrag från andra 
parlamentsutskott avseende de avsnitt i fördraget som faller under deras specifika behörighet.

Huvudpunkterna i förslaget till betänkande anges nedan. Jag vill dock betona att jag 
naturligtvis välkomnar alla bidrag, även kritiska sådana.

1. Registrering

Registreringen av ämnen är utan tvivel den mest kontroversiella aspekten av det system som 
den nya förordningen bygger på. Som vi alla vet är avsikten att alla kemikalier som tillverkas 
eller importeras i mängder på mer än 1 ton per år skall omfattas av en registreringsplikt.

När det gäller registreringen, som enhälligt anses utgöra stommen i systemet, har 
kommissionen fastställt viktgränser som kriterium för ett successivt införande av ämnen i 
REACH-systemet. Under diskussionerna framförde många berörda parter synpunkten att detta 
inte är det mest lämpade kriteriet för identifiering av de reella riskerna, både vad gäller 
ämnenas inneboende farlighet och vad gäller exponering. Man har på flera håll framhållit att 
det vore önskvärt att ersätta eller komplettera detta kriterium med andra kriterier, av kvalitativ 
art, såsom inneboende farlighet, användning och exponering.

Jag anser att ett dylikt tillvägagångssätt står i strid med den underliggande filosofin i 
kommissionens förslag, nämligen skyldigheten för industrin att ta fram tillräcklig information 
om ämnen och använda sig av denna för att garantera ämnenas säkerhet.

Under registreringsfasen är det huvudsakliga målet att i systemet införa alla nya och 
existerande ämnen – en väldig och kontroversiell mängd ämnen (30 000 – 70 000 – 100 000?) 
vars effekter och risker ännu inte är kända – på grundval av ett kriterium 
(tillverkad/importerad mängd) som enligt min åsikt är det enda som kan garantera en 
tillräcklig grad av rättssäkerhet.

Detta är den nödvändiga förutsättningen för de övriga faserna i systemet: utvärdering, 
godkännande och begränsning. Som vi senare får se, kommer det kvantitativa kriteriet – i 
samband med övergången till utvärderingsfasen – att vara underordnat en bedömning av 
inneboende farlighet och exponering.
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Jag godtar alltså i princip texten i artikel 5 i kommissionens förslag där det föreskrivs en 
stegvis registrering (i form av ett övergångsarrangemang) som i slutändan kommer att omfatta 
cirka 99 procent av ämnena. Resultatet kommer att vara ett system som införs successivt 
under en elvaårsperiod.

Detta innebär att systemet kommer att ha genomförts fullständigt 2017, under förutsättning att 
de mest optimistiska förväntningarna om ett slutligt antagande av förslaget 2006 infrias. I 
praktiken betyder detta att ämnen som tillverkas eller importeras i mängder på mer än 1 ton 
per år (dvs. ämnen som främst har betydelse för små och medelstora företag) och ämnen som 
ingår i varor inte behöver registreras förrän vid denna tidpunkt.

Av ovannämnda orsaker lägger jag inte fram ändringsförslag som skulle ändra den av 
kommissionen utformade mekanismen.

Detta betyder inte att förordningens text bör anses slutgiltig.

Personligen anser jag till exempel att det engelsk-ungerska förslaget om ”en registrering per 
ämne” är intressant. Så snart definitionen av ”konsortium” – en enhet som antar mycket 
varierande former i de olika medlemsländerna – har klargjorts juridiskt skulle 
Europaparlamentet kunna följa rådets exempel i denna fråga. Detta skulle kunna leda till 
betydande fördelar, framför allt för små och medelstora företag, när det gäller kostnader, 
förenkling och minskning av antalet djurförsök.

Jag anser också att man på allvar bör beakta det förslag som lagts fram av några regeringar 
om att öka informationskraven för ämnen som tillverkas/importeras i mindre mängder.

Det finns också en annan viktig möjlighet. Jag föreslog i det tidigare förslaget till betänkande 
att förfarandena för översyn av förordningen skulle tidigareläggas. Jag bekräftar denna åsikt 
och ämnar eventuellt förstärka den under de kommande etapperna i förfarandet. På detta vis 
kan man få till stånd en eventuell ändring av prioriteringskriterierna under arbetets gång, i 
ljuset av den erfarenhet som då samlats av alla de aktörer som berörs av systemet, särskilt 
kemikaliemyndigheten.
Om översynen tidigareläggs gäller det att överväga mycket noga när den skall genomföras, 
inom ramen för en mer allmän granskning av den tidsplan som föreslagits av kommissionen.

Slutligen bör särskild vikt läggas vid frågan om registrering av ämnen som ingår i varor, 
eftersom denna aspekt som bekant har vittgående följder för den internationella handeln.
Här förväntar jag mig ett avgörande bidrag från de utskott som är huvudansvariga på området.
Jag för min del har utvecklat och stärkt idén om att införa ett europeiskt reklammärke för 
”kemikaliesäkerhet”.
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2. Utvärdering och kemikaliemyndighetens roll

I artikel 43a i kommissionens förslag införs, i enlighet med vad som redan sagts, en 
prioritering för utvärderingsfasen som inte längre är bunden enbart till mängden utan som 
även beaktar de risker som är förknippade med ämnena1.

I kommissionens förslag föreskrivs två typer av utvärdering: utvärdering av 
registreringsunderlag (som utförs av medlemsstaterna) och utvärdering av ämnen.

De största problemen ligger i förhållandet mellan den europeiska kemikaliemyndigheten och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. På många håll har man framfört kritik mot att de 
planerade förfarandena är alltför invecklade, och man befarar att en överdriven 
decentralisering av beslutsfattandet kan leda till en diskrepans mellan förfarandena i de olika 
länderna och sålunda till en snedvridning av den inre marknaden.

I artikel 43a i kommissionens förslag föreskrivs att kemikaliemyndigheten skall ta fram 
kriterier för prioritering av ämnen som skall genomgå fortsatt utvärdering. Medlemsstaterna 
skall använda dessa kriterier när de utarbetar sina löpande planer.

I detta sammanhang lägger jag på nytt fram de ändringsförslag som ingår i det tidigare 
förslaget till betänkande. I dessa åläggs kemikaliemyndigheten att fastställa en förteckning 
över de ämnen som skall prioriteras vid utvärdering, medan medlemsstaterna förpliktas att 
inkludera dessa ämnen i sina löpande planer.

Jag lägger likaså på nytt fram de ändringsförslag som syftar till att stärka 
kemikaliemyndighetens centrala roll genom en noggrannare definition av myndighetens 
institutionella grund. Jag har använt Europeiska läkemedelsmyndigheten som referensmodell 
för fastställandet av denna grund.

3. Godkännande och substitution

En kort hänvisning till substitution är också på sin plats. Detta är en miljö- och hälsomässigt 
mycket delikat fråga som även har betydelse för innovation och främjande, på medellång och 
lång sikt, av miljövänligare ämnen och tekniker. Man bör komma ihåg att detta är ett av de
viktigaste uttalade syftena med förordningen.

Jag stärkte därför i det tidigare förslaget till betänkande principen om substitution genom att 
skapa en starkare koppling mellan beviljande av tillstånd (och förnyande eller omprövning av 
tillstånd) och substitution av ämnen med särskilt farliga egenskaper (CMR-ämnen i kategori 1 
och 2, PBT- och vPvB-ämnen osv.).

Jag anser fortfarande att den föreslagna ordningsföljden borde vara omvänd så att den 
begreppsmässigt och juridiskt mycket problematiska klausulen om ”adekvat kontroll” skulle 
få en mindre framträdande roll som kriterium för utfärdande av tillstånd. Samtidigt borde 

  
1 I enlighet med denna artikel skall ”(kriterierna) för utvärdering [...] omfatta hänsynstagande till data om faror, 
exponeringsdata och mängdintervall”.
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kopplingen mellan beviljande av tillstånd (samt förnyande eller omprövning av tillstånd) och 
substitutionsprincipen förtydligas och stärkas.

Detta skulle kunna innebära att

− tillstånd beviljas om man kan visa att det inte finns några lämpliga alternativa ämnen eller 
tekniker och om de socioekonomiska fördelarna uppväger hälso- och miljöriskerna och, i 
sista hand, om ämnet kan kontrolleras på ett adekvat sätt,

− man till ansökningarna måste bifoga stödjande handlingar, inbegripet en godtagbar 
socioekonomisk analys och en analys av tillgängliga alternativ,

− man i tillståndet tydligt och på bindande sätt skall ange de villkor som gäller för 
tillståndet, giltighetstid, tidpunkt för omprövning samt övervakningsåtgärder.


