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Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG 
och 2000/21/EG
(7524/2006 – C6-.../2006 – 2003/0256(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (7524/2006 – C6-.../2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0644)2,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 14

(14) Ansvaret för att hantera risker med 
ämnen bör åligga de fysiska eller juridiska 
personer som tillverkar, importerar eller 
använder dessa ämnen, eller som släpper ut 
dem på marknaden. Information om 
tillämpningen av denna förordning bör vara 
lättillgänglig, särskilt för små och 

(14) Ansvaret för att hantera risker med 
ämnen och informera om dessa risker bör 
åligga de företag som tillverkar, importerar 
eller använder dessa ämnen, eller som 
släpper ut dem på marknaden. Information 
om tillämpningen av denna förordning bör 
vara lättillgänglig, särskilt för mycket små 

  
1 Antagna texter från sammanträdet 17.11.2005, P6_TA(2005)0434.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE 371.746v01-00 6/41 PR\606611SV.doc

SV

medelstora företag. företag som inte skall behöva missgynnas 
oproportionerligt av 
genomförandeförfarandena.

(Ändringsförslag 10 (i ändrad lydelse) från första behandlingen)

Motivering

Föregår försiktighetskravet som införs i de ändringsförslag som följer.

REACH skall innebära en möjlighet för även mycket små företag att bli delaktiga och skall 
inte utgöra ett hinder som leder till utestängning.

Ändringsförslag 2
SKÄL 43A (nytt)

(43a) 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.

(Ändringsförslag 24 från första behandlingen)

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 3
SKÄL 58A (nytt)

(58a) I syfte att undvika dubbla 
djurförsök bör de berörda parterna under 
en period på 90 dagar få lägga fram sina 
synpunkter på testningsförslag som 
omfattar försök på ryggradsdjur. 
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Registranten eller nedströmsanvändaren 
bör beakta de synpunkter som mottagits 
under denna period.

(Ändringsförslag 36 från första behandlingen)

Motivering

Erfarenheter från det amerikanska programmet för omfattande kemikalieproduktion 
(United States High Production Volume Chemicals Programme) har visat på de positiva 
effekter som en period under vilken parterna får lägga fram kommentarer kan få när det 
gäller att undvika djurförsök och spara kostnader.

Ändringsförslag 4
SKÄL 92A (nytt)

 (92a) För att främja testmetoder utan 
djurförsök bör kemikaliemyndigheten ha i 
uppdrag att utveckla och genomföra en 
strategi för utveckling, validering och 
juridiskt godkännande av testmetoder 
utan djurförsök, samt garantera att dessa 
metoder används vid en förnuftig 
successiv riskbedömning för att uppfylla 
kraven i denna förordning. För detta 
ändamål bör det vid 
kemikaliemyndigheten inrättas en 
kommitté för alternativa testmetoder, 
vilken bör bestå av experter från 
Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder (ECVAM), 
organisationer för djurens välbefinnande 
och andra berörda intressenter, för att 
garantera att den största vetenskapliga 
och tekniska sakkunskap som finns 
tillgänglig inom gemenskapen är 
representerad.

(Ändringsförslag 361 från första behandlingen)

Motivering

Främjandet av testmetoder utan djurförsök är ett av syftena med denna förordning och detta 
bör ingå som ett led i kemikaliemyndighetens uppgift och arbete för att vi skall kunna vara 
säkra på att förordningen genomförs effektivt. Därför bör det vid kemikaliemyndigheten 
inrättas en kommitté bestående av lämpliga experter som kan utföra de uppgifter som avser
utveckling av alternativa testmetoder och deras användning.
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Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön samt att 
ämnen fritt kan cirkulera på den inre 
marknaden samtidigt som konkurrenskraft 
och innovation förbättras.

1. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön samt att 
ämnen fritt kan cirkulera på den inre 
marknaden samtidigt som konkurrenskraft 
och innovation förbättras i enlighet med 
försiktighetsprincipen och med beaktande 
av de åtaganden som EU och dess 
medlemsstater gjort inom ramen för 
internationella handelsavtal, särskilt 
WTO-avtalet.

(Ändringsförslag 59 och 419 från första behandlingen)

Motivering

Med tanke på det avsevärda antal kemikalier och användningar som inte kommer att omfattas 
av REACH-bestämmelserna – inbegripet uppskattningsvis 70 000 ämnen som tillverkas i en 
mängd på mindre än 1 ton per år – bör man införa en allmän försiktighetsprincip för att 
definiera industrins ansvar när det gäller säker hantering och användning av alla kemikalier. 
Denna princip är avsedd att tillämpas på alla ämnen (oberoende av tillverkningsvolym), 
vilket innebär att industrin förväntas inte bara uppfylla de särskilda skyldigheterna enligt 
REACH, utan också de grundläggande sociala, ekonomiska och miljömässiga skyldigheterna 
som åligger företagare. Dessa särskilda bestämmelser kommer också att garantera 
rättssäkerheten för företagare så att de kan följa försiktighetsprincipen. 

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, PUNKT 3A, 3B OCH 3C (nya)

 3a. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som använder eller 
avser att använda ett ämne, en beredning 
eller en vara som innehåller ett sådant 
ämne eller en sådan beredning, inbegripet 
i samband med tillverkning, import och 
tillämpning, och som vet eller rimligen 
kunde ha förutsett att dessa åtgärder kan 
ha skadliga hälso- och miljöeffekter, skall 
vidta alla åtgärder som rimligen kan 
krävas av vederbörande för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda sådana effekter.
3b. Varje tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare som inom ramen för 
sin yrkes- eller företagsverksamhet förser 
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en tillverkare, importör eller 
nedströmsanvändare med ett ämne, en 
beredning eller en vara som innehåller ett 
sådant ämne eller en sådan beredning 
skall, i den utsträckning det rimligen kan 
krävas, säkra ett fullgott 
kommunikations- och informationsutbyte, 
inklusive tekniskt stöd i lämpliga fall, som 
rimligen kan behövas för att förhindra, 
begränsa eller åtgärda skadliga hälso-
och miljöeffekter.
3c. Detta inbegriper skyldigheten att på ett 
lämpligt och öppet 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.

(Ändringsförslag 364 från första behandlingen)

Motivering

Härigenom införs försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 7, PUNKT 7A (ny)

7a. Kemikaliemyndigheten skall 
tillhandahålla riktlinjer till stöd för 
tillverkare och importörer av varor samt 
för behöriga myndigheter.

(Ändringsförslag 88 (delvis) från första behandlingen)

Motivering

Det vore lättare att genomföra bestämmelserna om registrering och anmälan av ämnen som 
ingår i varor om man fastställde lämpliga riktlinjer.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 8A (ny)

Artikel 8a
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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 som gör det 
möjligt, vid varje steg i 
produktionskedjan, att känna igen och 
främja de varor som tillverkats i 
överensstämmelse med vad som föreskrivs 
i denna förordning.
____________
* Två år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

(Ändringsförslag 90 från första behandlingen)

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 9
ARTIKEL 13, PUNKT 2, STYCKE 1A (nytt)

 Dessa metoder skall ses över regelbundet 
och förbättras i syfte att minska antalet 
tester på ryggradsdjur och antalet djur 
som ingår i försök. Om Europeiska 
centret för validering av alternativa 
provmetoder (ECVAM) validerar en 
alternativ testmetod och konstaterar att 
den kan godkännas juridiskt skall 
kemikaliemyndigheten inom 14 dagar 
lägga fram ett förslag till beslut om 
ändring av den eller de berörda bilagorna 
i denna förordning, i enlighet med 
förfarandet i artikel 130, i syfte att ersätta 
djurförsöken med den alternativa 
metoden.

(Ändringsförslag 108 från första behandlingen)

Motivering

Testmetoderna bör uppdateras automatiskt då en alternativ testmetod godkänns av ECVAM.
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Ändringsförslag 10
ARTIKEL 14, PUNKT 1, STYCKE 1

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel om registranten tillverkar eller 
importerar ämnet i mängder om minst 
10 ton per år; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

1. En kemikaliesäkerhetsbedömning skall 
göras och en kemikaliesäkerhetsrapport 
sammanställas för alla ämnen som omfattas 
av registreringsplikten i enlighet med detta 
kapitel; detta skall dock inte påverka 
tillämpningen av artikel 4 i 
direktiv 98/24/EG.

För ämnen som tillverkas eller importeras 
i mängder på mindre än 10 ton per år 
skall en kemikaliesäkerhetsbedömning 
göras om ämnet uppfyller kriterium a i 
bilaga III.

(Ändringsförslag 110 + 387 (i ändrad lydelse) från första behandlingen)

Motivering

Det är oacceptabelt att säkerhetsbedömningarna begränsas till ämnen över 10 ton. För två 
tredjedelar av de ämnen som faller under REACH skulle det för det första betyda att de 
registrerade uppgifterna inte bedöms med beaktande av deras inverkan på folkhälsa och 
miljö. Och även när det gäller farliga ämnen skulle det saknas krav på exponeringsuppgifter. 
Utan uppgifter om exponering skulle det vara hart när omöjligt att fastställa lämpliga
riskhanteringsåtgärder för att skydda arbetare och konsumenter mot farliga ämnen. Med 
tanke på de särskilda kriterier som fastställts för ämnen i mängder mellan 1 och 10 ton 
kommer emellertid en kemikaliesäkerhetsbedömning för dessa ämnen att krävas enbart då det 
är sannolikt att de är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 14, PUNKT 7A OCH 7B (nya)

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 
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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.

(Ändringsförslag 112 från första behandlingen)

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 12
ARTIKEL 23A (ny)

Artikel 23a
Anmälan av avsikt att inte registrera ett 

ämne
1. Om en tillverkare eller en importör av 
ett ämne som sådant eller ingående i en 
beredning inte har för avsikt att registrera 
ett ämne skall kemikaliemyndigheten och 
nedströmsanvändarna underrättas om 
detta.
2. Anmälan som avses i punkt 1 skall 
göras senast
a) 12 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.1 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1000 ton eller 
mer per år,
b) 24 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.2 löper ut när det gäller 
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infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 100 ton eller mer 
per år,
c) 36 månader innan tidsfristen enligt 
artikel 23.3 löper ut när det gäller 
infasningsämnen som tillverkas eller 
importeras i mängder på 1 ton eller mer 
per år.
3. Om en tillverkare eller en importör inte 
lämnat in en anmälan till 
kemikaliemyndigheten eller sina 
nedströmsanvändare om sin avsikt att inte 
registrera ett ämne, skall han eller hon 
lämna in en ansökan om registrering för 
detta ämne.

(Ändringsförslag 121 från första behandlingen)

Motivering

Nedströmsanvändarna fruktar att många ämnen inte kommer att registreras av ekonomiska 
skäl, vilket skulle få negativa följder för deras verksamhet. De har inga möjligheter att 
förbereda sig för ett sådant scenario, eftersom de kan komma att bli underrättade först när 
tidsfristen för registrering löpt ut. En bestämmelse som innebär att tillverkare och importörer 
blir skyldiga att förvarna nedströmsanvändarna ger dessa möjligheten att förhandla med 
tillverkarna eller importörerna. Nedströmsanvändarna kan i vissa lägen vara beredda att 
betala ett högre pris för att slippa ännu större omvandlingskostnader och därmed förhindra 
att ämnen dras tillbaka.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 27, PUNKT 6

6. Inom en månad efter det att den 
information som avses i punkt 5 har 
mottagits skall kemikaliemyndigheten 
tillåta den potentiella registranten att 
hänvisa till den information som han begärt 
i sitt registreringsunderlag. Om den eller de 
tidigare registranterna låter den potentiella 
registranten få tillgång till den fullständiga 
undersökningsrapporten skall de kunna 
kräva att den potentiella registranten delar 
kostnaderna med dem, och denna fordran 
skall på begäran kunna verkställas av 
nationell domstol.

6. Inom en månad efter det att den 
information som avses i punkt 5 har 
mottagits skall kemikaliemyndigheten 
tillåta den potentiella registranten att 
hänvisa till den information som han begärt 
i sitt registreringsunderlag. Om den eller de 
tidigare registranterna låter den potentiella 
registranten få tillgång till den fullständiga 
undersökningsrapporten skall de kunna 
kräva att den potentiella registranten 
betalar en skälig andel av kostnaderna, 
och denna fordran skall på begäran kunna 
verkställas av nationell domstol.

Fördelningen av den ursprungliga 
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registrantens faktiska kostnader för den 
berörda undersökningen skall beräknas 
på ett sätt som är proportionerligt i 
förhållande till varje parts produktions-
eller importvolym.
Om de ursprungliga totalkostnaderna 
redan har delats mellan två eller flera 
registranter skall en senare potentiell 
registrant betala varje enskild registrant 
en skälig andel av hans eller hennes 
bidrag till kostnaderna.

(Ändringsförslag 134 (delvis) från första behandlingen)

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att dela de ursprungliga kostnaderna för tester 
skäligt oavsett antalet registranter och tidpunkten för senare registreringar.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 28, PUNKT 1A (ny)

1a. Den som har tillgång till 
undersökningar eller information om ett 
ämne som baserar sig på försök på djur 
skall lämna in denna information till 
kemikaliemyndigheten senast 18 månader 
före utgången av den tidsfrist som 
fastställs i artikel 23.1.

(Ändringsförslag 140 från första behandlingen)

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 15
ARTIKEL 28, PUNKT 2A (ny)

2a. Kemikaliemyndigheten skall, om 
fristen enligt punkt 2 har löpt ut, på 
begäran av en nedströmsanvändare av ett 
ämne som inte har förhandsregistrerats 
medge efterhandsanmälan till 
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ämnesregistret för varje annan person 
utom den ursprungliga leverantören av 
det berörda ämnet till 
nedströmsanvändaren i ytterligare 
sex månader efter det att ämnesregistret 
har offentliggjorts. En sådan anmälan 
skall göra det möjligt för den potentiella 
registranten att dra nytta av 
övergångsperioden enligt kapitel 5 i 
avdelning II.

(Ändringsförslag 369/rev. (delvis) från första behandlingen)

Motivering

Ytterligare sex månader beviljas för förhandsregistrering av ämnen då begäran har gjorts av 
en nedströmsanvändare.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 28, PUNKT 4A (ny)

 4a. 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 förhindras, 
även när det gäller sådana ämnen som de 
inte längre tillverkar eller importerar. De 
registranter som därefter använder sig av 
denna information skall bidra till att 
täcka de kostnader som uppkommit i 
samband med framtagandet av denna 
information på ett sätt som är 
proportionerligt i förhållande till varje 
parts produktionsvolym. 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 1a skall lämna in denna 
information till kemikaliemyndigheten.
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(Ändringsförslag 143 från första behandlingen)

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.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 30, PUNKT 1, STYCKE 2

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare ge den deltagare 
som begär att få ta del av undersökningen 
styrkta uppgifter om sina kostnader för 
undersökningen. En eller flera deltagare 
och ägaren skall göra sitt bästa för att se till 
att kostnaderna för gemensamt utnyttjande 
av informationen bestäms på ett rättvist, 
öppet och icke-diskriminerande sätt. Detta 
kan underlättas genom att man följer 
eventuell vägledning för kostnadsdelning 
som utgår från dessa principer och som 
antagits av kemikaliemyndigheten i 
enlighet med artikel 76.2 f. Om de inte 
lyckas nå en överenskommelse skall 
kostnaderna delas lika. Ägaren skall ge 
tillåtelse att hänvisa till den fullständiga 
undersökningsrapporten i registreringssyfte 
inom två veckor efter det att betalningen 
erlagts. Registranterna behöver bara bidra 
till kostnaderna för den information som de 
är skyldiga att lämna för att uppfylla sina 
registreringskrav.

Inom två veckor från begäran skall 
undersökningens ägare ge den deltagare 
som begär att få ta del av undersökningen 
styrkta uppgifter om sina kostnader för 
undersökningen. En eller flera deltagare 
och ägaren skall göra sitt bästa för att se till 
att kostnaderna för gemensamt utnyttjande 
av informationen bestäms på ett rättvist, 
öppet och icke-diskriminerande sätt och på 
ett sätt som är proportionerligt i 
förhållande till varje parts 
produktionsvolym. Detta kan underlättas 
genom att man följer eventuell vägledning 
för kostnadsdelning som utgår från dessa 
principer och som antagits av 
kemikaliemyndigheten i enlighet med 
artikel 76.2 f. Om de inte lyckas nå en 
överenskommelse skall kostnaderna delas 
på ett skäligt sätt. Ägaren skall ge tillåtelse 
att hänvisa till den fullständiga 
undersökningsrapporten i registreringssyfte 
inom två veckor efter det att betalningen 
erlagts. Registranterna behöver bara bidra 
till kostnaderna för den information som de 
är skyldiga att lämna för att uppfylla sina 
registreringskrav.

(Ändringsförslag 150 (delvis) från första behandlingen)

Motivering

Ändringsförslaget inrättar en mekanism för att på ett skäligt sätt dela de ursprungliga 
kostnaderna för tester i enlighet med motsvarande ändringar i artikel 27.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 31, PUNKT 1
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1. Leverantören av ett ämne eller en 
beredning skall förse mottagaren av ett 
ämne eller en beredning med ett 
säkerhetsdatablad som sammanställts i 
enlighet med bilaga II

1. Leverantören av ett ämne eller en 
beredning skall förse mottagaren av ett 
ämne eller en beredning med ett 
säkerhetsdatablad som sammanställts i 
enlighet med bilaga II

a) om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) 
i enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 
1999/45/EG, eller

a) om ett ämne eller en beredning uppfyller 
kriterierna för att klassificeras som farlig(t) 
i enlighet med direktiv 67/548/EEG eller 
1999/45/EG, eller

b) om ett ämne är långlivat, 
bioackumulerande och toxiskt eller mycket 
långlivat och mycket bioackumulerande 
enligt kriterierna i bilaga XIII.

b) om ett ämne är långlivat, 
bioackumulerande och toxiskt eller mycket 
långlivat och mycket bioackumulerande 
enligt kriterierna i bilaga XIII, eller

c) om ett ämne har identifierats i enlighet 
med artikel 56 f.

(Ändringsförslag 157 (reviderat) från första behandlingen)

Motivering

Med hjälp av säkerhetsdatabladet skall information om ett ämne föras vidare inom 
distributionskedjan enligt kraven i REACH. Antalet ämnen som kräver ett säkerhetsdatablad 
bör utvidgas till att omfatta särskilt farliga ämnen i enlighet med artikel 56 om godkännande.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 31, PUNKT 9A (ny)

9a. Kommissionen skall ombesörja att 
tekniska riktlinjer utarbetas med 
fastställda minimikrav för 
säkerhetsdatabladen för att se till att alla 
aktörer uppåt och nedåt i 
distributionskedjan får tydlig och relevant 
information för optimal användning.

(Ändringsförslag 162 från första behandlingen)

Motivering

Säkerhetsdatablad kan vara ett bra verktyg för att förmedla information uppåt och nedåt i 
distributionskedjan för både ämnen och beredningar. Säkerhetsdatabladen kan emellertid 
fylla sitt syfte bara om de sammanställs på rätt sätt. Kommissionen bör därför utarbeta 
tekniska riktlinjer med minimikrav för hur säkerhetsdatabladen skall utformas.

Ändringsförslag 20
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ARTIKEL 32, PUNKT 4

4. Alla producenter eller importörer av en 
vara som innehåller ett ämne vilket 
uppfyller kriterierna i artikel 56 och 
identifieras enligt artikel 58.1 i en 
koncentration över 0,1 viktprocent skall 
tillhandahålla mottagaren av varan 
tillräcklig information, med åtminstone 
ämnets namn, så att varan kan användas 
på ett säkert sätt. Denna skyldighet skall 
även gälla för alla mottagare av varor i 
distributionskedjan.

utgår

Motivering

Alla bestämmelser om skyldigheten att vidarebefordra information om ämnen i varor bör 
samlas under en enda artikel (se artikel 33a (ny)).

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 33A (ny)

 Artikel 33a
Skyldighet att vidarebefordra information 

om ämnen i varor
1. Tillverkare eller importörer av ett ämne 
som finns förtecknat i bilaga XIV eller en
beredning eller en vara som innehåller 
detta ämne skall, på 
nedströmsanvändarens begäran och i den 
omfattning som rimligen kan begäras, 
tillhandahålla den information som krävs 
för en bedömning av ämnets inverkan på 
människors hälsa eller miljön i samband
med de hanteringar och användningar 
som angivits i denna begäran.
2. De informationskrav som anges i 
punkt 1 skall på motsvarande sätt 
tillämpas uppåt i distributionskedjan.
3. Nedströmsanvändare som tillsätter 
ämnen eller beredningar för vilka det 
krävs ett säkerhetsdatablad i en vara och 
som därefter behandlar eller ytterligare 
bearbetar denna vara skall vidarebefordra 
säkerhetsdatabladet till varje mottagare av 
varan eller dess derivat. Konsumenter 
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skall inte räknas som mottagare.
Konsumenter har rätt att begära 
information från tillverkare eller 
importörer om de ämnen som finns i en 
vara som dessa tillverkat eller importerat. 
Tillverkare och importörer skall på 
begäran och inom 15 arbetsdagar 
möjliggöra för en enskild konsument att 
utan kostnad erhålla alla detaljer rörande 
säkerhets- och användningsinformation 
om de ämnen som finns i en vara som de 
har tillverkat eller importerat.

(Ändringsförslag 166 och 366 från första behandlingen)

Motivering

Tillverkare, återförsäljare och konsumenter bör kunna ta reda på om en slutprodukt 
innehåller vissa ämnen eller ej och, vid behov, hitta och välja ett säkrare alternativ.

Information om farliga (tillåtna) ämnen som sådana, i beredningar och i varor måste spridas 
genom distributionskedjan (uppåt och nedåt) för att företagen skall kunna vidta lämpliga 
åtgärder och fatta välgrundade beslut om innehållet i sina varor. Nedströmsanvändarnas rätt 
att få information om sådana ämnen är avgörande om de skall kunna återskapa 
konsumenternas förtroende och återfå sin goodwill.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 39, PUNKT 1A (ny)

 1a. För att förhindra överlappande 
djurförsök skall de berörda parterna 
under en period på 90 dagar ha rätt att 
lägga fram synpunkter på samtliga 
testningsförslag som omfattar försök på 
ryggradsdjur. Registranten eller 
nedströmsanvändaren skall beakta alla 
mottagna synpunkter och meddela 
kemikaliemyndigheten huruvida det mot 
bakgrund av dem förefaller nödvändigt att 
genomföra ett föreslaget test samt skälen 
för detta.
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(Ändringsförslag 176 från första behandlingen)

Motivering

Alla relevanta synpunkter och all relevant information som skulle kunna minska antalet 
djurförsök bör beaktas.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 39, PUNKT 1B (ny)

1b. Innan ett förslag till beslut om ett 
testningsförslag som omfattar försök på 
ryggradsdjur utarbetas enligt punkt 2 
skall Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder (ECVAM) rådfrågas.

(Ändringsförslag 177 från första behandlingen)

Motivering

Eftersom utvecklingen på området för alternativa testmetoder är snabb bör expertkunskap 
och erfarenheter tillhandahållas de behöriga myndigheterna då de utvärderar 
testningsförslag, i syfte att förhindra djurförsök och minska kostnaderna.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 59, PUNKT 1

1. Kommissionen skall fatta beslut om 
ansökningar om tillstånd i enlighet med 
denna avdelning.

1. Kommissionen skall fatta beslut om 
ansökningar om tillstånd i enlighet med 
denna avdelning. Försiktighetsprincipen 
skall gälla när sådana beslut fattas.

(Ändringsförslag 231 från första behandlingen)

Motivering

Härmed påminns om att sådana beslut bör fattas med beaktande av försiktighetsprincipen.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 64

Skyldigheter för tillståndshavare Informationskrav för tillståndspliktiga 
ämnen

Tillståndshavare samt de 
nedströmsanvändare som anges i 

Alla ämnen – som sådana eller ingående i 
beredningar eller varor – som uppfyller 
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artikel 55.2 som inkluderar ämnena i en 
beredning skall ange tillståndsnumret på 
etiketten innan de släpper ut ett ämne 
eller en beredning som innehåller ämnet 
på marknaden för en tillåten användning, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
direktiv 67/548/EEG och 
direktiv 1999/45/EG. Detta skall ske
omedelbart så snart tillståndsnumret har 
offentliggjorts i enlighet med artikel 63.9.

villkoren i artikel 56 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 XIV 
och
c) varje specifik användning som ämnet 
har godkänts för.

(Ändringsförslag 246 från första behandlingen)

Motivering

En mångsidigare formulering.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 72

1. Om villkoren i artikel 67 är uppfyllda, 
skall kommissionen utarbeta ett förslag till 
ändring av bilaga XVII inom tre månader 
från det att den har mottagit yttrandet från 
kommittén för socioekonomisk analys 
eller, om kommittén inte avger något 
yttrande, i slutet av den tidsfrist som 
fastställs i artikel 70, beroende på vilket 
som inträffar först.

1. Om ett ämne redan omfattas av 
bestämmelserna i bilaga XVII och om 
villkoren i artikel 67 är uppfyllda, skall 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
ändring av bilaga XVII inom tre månader 
från det att den har mottagit yttrandet från 
kommittén för socioekonomisk analys 
eller, om kommittén inte avger något 
yttrande, i slutet av den tidsfrist som 
fastställs i artikel 70, beroende på vilket 
som inträffar först.

Om utkastet till ändring avviker från det 
ursprungliga förslaget eller inte beaktar 
kemikaliemyndighetens yttranden, skall 
kommissionen bifoga en detaljerad 
förklaring till skälen för dessa avvikelser.

Om utkastet till ändring avviker från det 
ursprungliga förslaget eller inte beaktar 
kemikaliemyndighetens yttranden, skall 
kommissionen bifoga en detaljerad 
förklaring till skälen för dessa avvikelser.

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3. 
Kommissionen skall sända utkastet till 
ändring till medlemsstaterna senast 

2. Ett slutgiltigt beslut skall fattas i enlighet 
med förfarandet i artikel 132.3. 
Kommissionen skall sända utkastet till 
ändring till medlemsstaterna senast 
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45 dagar före omröstningen. 45 dagar före omröstningen.

2a. När det gäller ett ämne för vilket inga 
bestämmelser tidigare utfärdats i 
bilaga XVII skall kommissionen, inom 
den tidsfrist som fastställs i punkt 1, lägga 
fram ett förslag till Europaparlamentet 
och rådet om ändring av bilaga XVII.

(Ändringsförslag 251 (delvis) från första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 75, PUNKT 1, LED DA (nytt)

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

(Ändringsförslag 257 från första behandlingen)

Motivering

Anknutet till de ändringsförslag som hänför sig till skäl 92. Främjandet av testmetoder utan 
djurförsök är ett av syftena med denna förordning och detta bör ingå som ett led i 
kemikaliemyndighetens uppgift och arbete för att vi skall kunna vara säkra på att 
förordningen genomförs effektivt. Arbetet med att utveckla och validera testmetoder utan 
djurförsök och få dem juridiskt godkända, liksom också användningen av sådana metoder, 
hindras ofta av bristen på strategisk planering och samordning. Därför bör 
kemikaliemyndigheten ha en expertkommitté för alternativa testmetoder med uppgift att 
utveckla och genomföra en sådan strategisk planering och skapa garantier för att alternativa 
testmetoder används vid förnuftig och flexibel riskbedömning när detta är möjligt, för att 
djurförsök skall undvikas och kostnader sparas in. Kommittén bör också bevilja anslag till 
alternativa testmetoder och, av omsorg om insynen, årligen ta fram en rapport om vilka 
framsteg som gjorts.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 76, PUNKT 2, LED GA (nytt)

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

(Ändringsförslag 263 led gd från första behandlingen)

Motivering

Förteckningen över ämnen som uppfyller kriterierna för godkännande bör göras tillgängliga 
för allmänheten.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 76, PUNKT 3, LED C

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

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



PE 371.746v01-00 24/41 PR\606611SV.doc

SV

(Ändringsförslag 260 led f från första behandlingen)

Motivering

Europaparlamentet bör också ha rätt att begära yttranden från kemikaliemyndigheten, precis 
som från t.ex. livsmedelsmyndigheten (EFSA).

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 76, PUNKT 4, LED D

d) Fastställa strategier och bästa praxis för 
verkställighet.

d) Fastställa strategier och bästa praxis för 
verkställighet, med särskild hänsyn till 
små och medelstora företags specifika 
problem.

(Ändringsförslag 262 led d från första behandlingen)

Motivering

Små och medelstora företag bör få särskild hjälp med att verkställa REACH.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 78, PUNKT 1

1. Styrelsen skall bestå av en representant 
från varje medlemsstat och högst 
sex representanter som utses av 
kommissionen, inklusive tre
representanter för berörda parter utan
rösträtt.

1. Styrelsen skall bestå av en representant 
från varje medlemsstat och högst 
sex representanter som utses av 
kommissionen och två representanter som 
utses av Europaparlamentet.

Var och en av medlemsstaterna skall 
föreslå en ledamot till styrelsen. De 
föreslagna ledamöterna skall utses av 
rådet.

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

Styrelseledamöterna skall utses på sådant 
sätt att det skapas garantier för högsta 
möjliga kompetensnivå, ett brett urval av 
relevanta sakkunskaper och (utan att det 
inverkar på ovannämnda kriterier) största 
möjliga geografiska spridning inom 
Europeiska unionen.
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(Ändringsförslag 267 (reviderat) från första behandlingen)

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning när det gäller styrelsens 
sammansättning och utnämnande, enligt EMEA-modellen. Antalet företrädare för de berörda 
parterna ökas från tre till fyra, så att alla berörda sektorer inbegrips.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 78, PUNKT 3

3. Mandatperioden skall vara fyra år och 
kan därefter förnyas en gång. 
Kommissionen skall emellertid utpeka 
hälften av sina utvalda kandidater, och 
rådet skall utpeka 12 av sina utvalda 
kandidater, för vilka den inledande 
mandatperioden skall vara sex år.

3. Mandatperioden skall vara fyra år och 
kan därefter förnyas en gång. 
Kommissionen och Europaparlamentet
skall emellertid vardera utpeka hälften av 
sina utvalda kandidater, och rådet skall 
utpeka 12 av sina utvalda kandidater, för 
vilka den inledande mandatperioden skall 
vara sex år.

(Ändringsförslag 360 (reviderat) från första behandlingen)

Motivering

En följd av ändringsförslaget till artikel 78.1.

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 78, PUNKT 3A (ny)

 3a. Den förteckning som sammanställts 
av kommissionen skall översändas till 
Europaparlamentet, tillsammans med 
relevant bakgrundsmaterial. 
Europaparlamentet får, inom tre månader 
efter att ha underrättats, insända sina 
synpunkter till rådet för 
ställningstagande, varefter rådet skall utse 
styrelsen.

(Ändringsförslag 1037 från första behandlingen)

Motivering

Europaparlamentets medverkan då styrelsen utses bör underlättas.
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Ändringsförslag 34
ARTIKEL 79, PUNKT 2A (ny)

2a. Den ordförande som valts skall 
presentera sig för Europaparlamentet.

(Ändringsförslag 269 från första behandlingen)

Motivering

För att stärka demokratin och förbättra ansvarsutkrävandet bör Europaparlamentet få 
möjlighet att lära känna ordföranden och hans program.

Ändringsförslag 35

ARTIKEL 82, PUNKT 1
1. Kemikaliemyndigheten skall ledas av sin 
verkställande direktör, som skall agera i 
gemenskapens intresse och oberoende av 
eventuella specifika intressen.

1. Kemikaliemyndigheten skall ledas av sin 
verkställande direktör.

(Ändringsförslag 272 från första behandlingen)

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (se ändringsförslaget till artikel 87).

Ändringsförslag 36
ARTIKEL 82, PUNKT 2, LED JA (nytt)

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

(Ändringsförslag 273 från första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 82, PUNKT 3A (ny)
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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.

(Ändringsförslag 276 från första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 83, 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, i annan press 
eller på webbplatser.

utgår

(Ändringsförslag 277 från första behandlingen)

Motivering

Står i förbindelse med ändringsförslaget till artikel 83.2.

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 83, PUNKT 2, STYCKE 1

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 
tredjedels 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 
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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 
tredjedels majoritet av alla ledamöter med 
rösträtt.

(Ändringsförslag 278 från första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 84, PUNKTERNA 1–7

1. Varje medlemsstat får nominera 
kandidater till riskbedömningskommittén. 
Verkställande direktören skall upprätta en 
förteckning över kandidaterna, vilken 
skall offentliggöras på 
kemikaliemyndighetens webbplats. 
Styrelsen skall utse ledamöterna i 
kommittén utifrån denna förteckning, och 
därvid utse minst en ledamot från varje 
medlemsstat som nominerat kandidater, 
dock högst två kandidater från varje 
medlemsstat. Ledamöterna skall utses efter 
den roll de spelat i och den erfarenhet de 
har av arbete med uppgifterna i 
artikel 76.3.

1. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till riskbedömningskommittén. 
Ledamöterna skall utses efter den roll de 
spelat i och den erfarenhet de har av arbete 
med uppgifterna i artikel 76.3.

2. Varje medlemsstat får nominera 
kandidater till kommittén för 
socioekonomisk analys. Verkställande 
direktören skall upprätta en förteckning 
över kandidaterna, vilken skall 
offentliggöras på kemikaliemyndighetens 
webbplats. Styrelsen skall utse 
ledamöterna i kommittén utifrån denna
förteckning, och därvid utse minst en 

2. Varje medlemsstat skall utse en ledamot
till kommittén för socioekonomisk analys. 
Ledamöterna skall utses efter den roll de 
spelat i och den erfarenhet de har av arbete 
med uppgifterna i artikel 76.3.
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ledamot från varje medlemsstat som 
nominerat kandidater, dock högst två 
kandidater från varje medlemsstat.
Ledamöterna skall utses efter den roll de 
spelat i och den erfarenhet de har av arbete 
med uppgifterna i artikel 76.3.
3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén.

3. Varje medlemsstat skall utse en ledamot 
till medlemsstatskommittén.

4. Kommittéerna skall eftersträva en bred 
sakkunskap bland sina ledamöter. Varje 
kommitté får därför adjungera ytterligare 
högst fem ledamöter som väljs på grundval 
av sin särskilda kompetens.

4. Kommittéerna skall eftersträva en bred 
sakkunskap bland sina ledamöter. Varje 
kommitté får därför adjungera ytterligare 
högst fem ledamöter som väljs på grundval 
av sin särskilda kompetens.

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

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

En styrelseledamot får inte vara 
kommittéledamot.

En styrelseledamot får inte vara 
kommittéledamot.

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

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

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

Verkställande direktören eller dennes 
företrädare samt företrädare för 
kommissionen får delta i alla möten i 
kommittéerna och i arbetsgrupper som 
sammankallas av kemikaliemyndigheten 
eller dess kommittéer som observatörer. 
Även berörda parter får delta i möten som 
observatörer.

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

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

6. Kommittéernas ledamöter skall kunna 
stödja sig på de vetenskapliga och tekniska 
resurser som finns tillgängliga i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall 
därför ställa erforderliga vetenskapliga och 
tekniska resurser till förfogande för de 
kommittéledamöter som de har nominerat. 
Den behöriga myndigheten i varje 

6. Kommittéernas ledamöter skall kunna 
stödja sig på de vetenskapliga och tekniska 
resurser som finns tillgängliga i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall 
därför ställa erforderliga vetenskapliga och 
tekniska resurser till förfogande för de 
kommittéledamöter som de har nominerat. 
Den behöriga myndigheten i varje 
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medlemsstat skall underlätta verksamheten 
i kommittéerna och deras arbetsgrupper.

medlemsstat skall underlätta verksamheten 
i kommittéerna och deras arbetsgrupper.

7. Medlemsstaterna skall undvika att ge 
ledamöterna i riskbedömningskommittén 
eller kommittén för socioekonomisk 
analys eller deras vetenskapliga och 
tekniska rådgivare och sakkunniga 
instruktioner som är oförenliga med dessa 
personers egna uppgifter eller med 
kemikaliemyndighetens uppgifter, ansvar 
och oberoende.

(Ändringsförslag 279 från första behandlingen)

Motivering

Alla medlemsstater bör finnas företrädda i kommittéerna. Berörda parter bör inte behöva 
någon inbjudan för att få delta i kommittéernas möten. Av tydlighetsskäl samlas samtliga 
bestämmelser om oberoendet för dem som ingår i kemikaliemyndighetens olika organ i en 
enda artikel (se ändringsförslaget till artikel 87).

Härmed klargörs hur medlemsstatskommitténs ordförande skall utses.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 85, PUNKTERNA 1–3

1. Varje medlemsstat skall för en 
treårsperiod som kan förnyas utse en 
ledamot till forumet. Ledamöterna skall 
väljas på grundval av sina uppgifter och 
erfarenheter i samband med 
verkställigheten av kemikalielagstiftning 
och de skall hålla god kontakt med 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. Varje medlemsstat skall för en 
treårsperiod som kan förnyas utse en 
ledamot till forumet. Ledamöterna skall 
väljas på grundval av sina uppgifter och 
erfarenheter i samband med 
verkställigheten av kemikalielagstiftning 
och de skall hålla god kontakt med 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Forumet skall eftersträva en bred 
sakkunskap bland sina ledamöter. Forumet 
får därför adjungera ytterligare högst fem 
ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som 
skall kunna förlängas.

Forumet skall eftersträva en bred 
sakkunskap bland sina ledamöter. Forumet 
får därför adjungera ytterligare högst fem 
ledamöter som väljs på grundval av sin 
särskilda kompetens. Dessa ledamöter skall 
utses för en mandatperiod på tre år som 
skall kunna förlängas.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

Forumets ledamöter får biträdas av 
vetenskapliga och tekniska rådgivare.

Kemikaliemyndighetens verkställande 
direktör eller dennes företrädare samt 
företrädare för kommissionen får delta i 

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

alla möten i forumet och dess 
arbetsgrupper. Även berörda parter får
delta i möten som observatörer.

Forumets ledamöter får inte ingå i 
styrelsen.

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

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

3. Forumets ledamöter skall kunna stödja 
sig på de vetenskapliga och tekniska 
resurser som finns tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. 
Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat skall underlätta verksamheten 
i forumet och dess arbetsgrupper. 
Medlemsstaterna skall undvika att ge 
forumets ledamöter eller deras 
vetenskapliga och tekniska rådgivare och 
sakkunniga instruktioner som är 
oförenliga med dessa personers egna 
uppgifter eller med forumets uppgifter 
och ansvar.

3. Forumets ledamöter skall kunna stödja 
sig på de vetenskapliga och tekniska 
resurser som finns tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. 
Den behöriga myndigheten i varje 
medlemsstat skall underlätta verksamheten 
i forumet och dess arbetsgrupper. 

(Ändringsförslag 280 från första behandlingen)

Motivering

Berörda parter bör inte behöva någon inbjudan för att få delta vid kommittéernas möten. Av 
tydlighetsskäl samlas samtliga bestämmelser om oberoendet för dem som ingår i 
kemikaliemyndighetens olika organ i en enda artikel (se ändringsförslaget till artikel 87).

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 86, PUNKT 1

1. När en kommitté i enlighet med 
artikel 76 skall fatta ett beslut, avge ett 
yttrande eller avgöra huruvida en 
medlemsstats dokumentation uppfyller 
kraven i bilaga XV, skall den utse en av 
sina ledamöter som föredragande. Den 
berörda kommittén får också utse en andra 
ledamot som medföredragande. I varje 

1. När en kommitté i enlighet med 
artikel 76 skall avge ett yttrande eller 
avgöra huruvida en medlemsstats 
dokumentation uppfyller kraven i bilaga 
XV, skall den utse en av sina ledamöter 
som föredragande. Den berörda kommittén 
får också utse en andra ledamot som 
medföredragande. En kommittéledamot får 
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enskilt fall skall föredragande och 
medföredragande agera i gemenskapens 
intresse och göra ett skriftligt åtagande att 
fullgöra sina uppgifter samt lämna en 
skriftlig intresseförklaring. En 
kommittéledamot får inte utses till 
föredragande för ett visst ärende om 
ledamoten har uppgett sig ha ett intresse 
som kan inverka menligt på den oberoende 
bedömningen av ärendet. 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.

inte utses till föredragande för ett visst 
ärende om ledamoten har uppgett sig ha ett 
intresse som kan inverka menligt på den 
oberoende bedömningen av ärendet. 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.

(Ändringsförslag 281 från första behandlingen)

Motivering

För tydlighetens skull sammanförs alla bestämmelser om myndighetens och dess organs 
oberoende i en enda artikel (jfr ändringsförslaget till artikel 87).

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 87

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 intressen som kan anses 
inverka menligt på deras oberoende. 
Dessa förklaringar skall lämnas 
skriftligen varje år.

2. Styrelsens ledamöter, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna, 
ledamöterna i forumet, ledamöterna i 
överklagandenämnden samt experter och 
vetenskapliga och tekniska rådgivare får 
inte ha ekonomiska eller andra intressen i 
den kemiska industrin vilka är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
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De skall åta sig att agera självständigt och 
i allmänhetens intresse och varje år avge 
en redovisning av sina ekonomiska 
intressen. Uppgifter om indirekta 
intressen som skulle kunna hänföras till 
den kemiska industrin skall införas i ett 
register som förs av 
kemikaliemyndigheten och som 
allmänheten på begäran skall kunna få 
tillgång till vid kemikaliemyndighetens 
kontor.

Medlemsstaterna skall avhålla sig från att 
ge ledamöterna av 
riskbedömningskommittén, kommittén för 
socioekonomisk analys, ledamöterna i 
forumet, ledamöterna i 
överklagandenämnden, eller sina
vetenskapliga och tekniska rådgivare och 
experter instruktioner som är oförenliga 
med dessa personers egna uppgifter eller 
med kemikaliemyndighetens uppgifter, 
ansvar och oberoende.
Kemikaliemyndighetens uppförandekod 
skall innehålla bestämmelser om 
tillämpningen av denna artikel.

3. Vid vart och ett av sina möten skall 
styrelseledamöterna, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna 
och forumet samt eventuella sakkunniga 
som deltar i mötet redovisa eventuella 
intressen som kan anses inverka menligt på 
deras oberoende när det gäller någon punkt 
på dagordningen. Den som uppger sig ha 
ett sådant intresse skall inte delta i 
omröstningar som rör denna punkt på 
dagordningen.

3. Vid vart och ett av sina möten skall 
styrelseledamöterna, verkställande 
direktören, ledamöterna i kommittéerna, 
ledamöterna i forumet samt eventuella 
sakkunniga och tekniska och 
vetenskapliga rådgivare som deltar i mötet 
redovisa eventuella intressen som kan 
anses inverka menligt på deras oberoende 
när det gäller någon punkt på 
dagordningen. Den som uppger sig ha ett 
sådant intresse skall varken delta i
diskussionen om den berörda punkten på 
dagordningen eller i omröstningar om
denna punkt. Sådana redovisningar skall 
göras tillgängliga för allmänheten.

(Ändringsförslag 285 från första behandlingen)

Motivering

Härmed återinförs Europaparlamentets traditionella hållning (vilken godtogs av rådet inom 
ramen för bestämmelserna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
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Europeiska läkemedelsmyndigheten) när det gäller oberoendet för kommitté- och 
styrelseledamöter samt deras redovisning av ekonomiska intressen och indirekta intressen 
inom sektorn.

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 88, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Ordföranden, de andra ledamöterna och 
suppleanterna skall utses av styrelsen 
utifrån en förteckning över kvalificerade 
kandidater som antagits av kommissionen 
på grundval av deras erfarenheter och 
sakkunskap inom områdena 
kemikaliesäkerhet, naturvetenskap eller 
regleringsförfaranden 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. Överklagandenämndens 
ledamöter skall väljas på grundval av 
deras erfarenheter och sakkunskap inom 
områdena kemikaliesäkerhet, 
naturvetenskap eller regleringsförfaranden 
och rättsliga förfaranden.

(Ändringsförslag 286 från första behandlingen)

Motivering

Med tanke på överklagandenämndens uppgifter är det lämpligt att införa ett öppet förfarande 
för inlämning av kandidaturer.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 89, PUNKTERNA 2 OCH 3

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

3. Överklagandenämndens ledamöter får 
inte ha några andra arbetsuppgifter inom 
kemikaliemyndigheten. 
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(Ändringsförslag 287 från första behandlingen)

Motivering

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

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 90, PUNKT 1

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat 
i enlighet med artiklarna 9 och 20 samt 
artiklarna 27.6, 30.2, 30.3 och 50 får 
överklagas.

1. Beslut som kemikaliemyndigheten fattat 
i enlighet med artiklarna 9 och 20 samt 
artiklarna 27.6, 30.2, 30.3, 50 och 59 får 
överklagas.

(Ändringsförslag 288 från första behandlingen)

Motivering

I konsekvensens namn bör också beslut om tillståndsansökningar kunna överklagas.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 108

För att garantera öppenhet och insyn skall 
styrelsen, på förslag av verkställande 
direktören och i samförstånd med 
kommissionen, anta regler för att se till att 
allmänheten ges tillgång till 
icke-konfidentiell information om gällande 
bestämmelser och om vetenskapliga och 
tekniska frågor som rör ämnens säkerhet –
som sådana eller ingående i beredningar 
eller varor.

För att garantera största möjliga öppenhet 
och insyn skall styrelsen, på förslag av 
verkställande direktören och i samförstånd 
med kommissionen, anta regler och 
upprätta ett register för att se till att 
allmänheten ges tillgång till information 
om gällande bestämmelser och om 
vetenskapliga och tekniska frågor som rör 
ämnens säkerhet – som sådana eller 
ingående i beredningar eller varor i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Myndighetens och dess kommittéers och 
arbetsgruppers arbetsordningar skall vara 
tillgängliga för allmänheten genom
myndigheten och på Internet. 
De inkomna tillståndsansökningarna 
skall, liksom information om hur 
förfarandet framskridit och provisoriska 
beslut, tillstånd och alla andra påbjudna 



PE 371.746v01-00 36/41 PR\606611SV.doc

SV

villkor/begränsningar, offentliggöras på 
Internet på ett begripligt sätt.

(Ändringsförslag 294 från första behandlingen)

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 48
ARTIKEL 127, PUNKT 1A (ny)

1a. Punkt 1 skall inte påverka 
medlemsstaternas rätt att upprätthålla 
eller införa strängare skyddsåtgärder i 
enlighet med gemenskapens lagstiftning 
om arbetarskydd i de fall en 
kemikaliesäkerhetsbedömning inte har 
gjorts i enlighet med denna förordning för 
en användning av ett ämne.

(Ändringsförslag 309 från första behandlingen)

Motivering

Bestämmelser som antagits med stöd av artikel 137 i EG-fördraget bör inte hindra 
medlemsstaterna från att upprätthålla eller införa strängare skyddsåtgärder. Detta inbegriper 
även bestämmelser om arbetarskydd. Om en kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts för ett 
ämne kan man utgå från att ett tillräckligt arbetarskydd är garanterat. Det föreslås därför att 
man i övriga fall inte begränsar medlemsstaternas rätt att införa strängare skyddsåtgärder.

Ändringsförslag 49
BILAGA XVII, PUNKT 47, LED A, B, C, D, E (nya)

Parlamentets ändringar

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller 
beredning

Villkor

47a. Toluen
CAS-nr 108-88-3

Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration som är 
lika med eller högre än 0,1 viktprocent i 
lim och sprejfärger avsedda att saluföras 
till allmänheten.
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47b. Triklorbensen
CAS-nr 120-82-1

Får inte släppas ut på marknaden eller 
användas som ämne eller beståndsdel i 
beredningar i en koncentration som är 
lika med eller högre än 0,1 viktprocent för 
alla användningar utom
— som intermediär i syntes, eller
— som lösningsmedel i slutna kemiska 
kloreringsprocesser, eller
— i tillverkningen av 1,3,5-triamino-
2,4,6-trinitrobenzen (TATB).

47c. Polycykliska aromatiska kolväten
1. Bens(a)pyren
CAS-nr 50-32-8
2. Bens(e)pyren
CAS-nr 192-97-2
3. Bens(a)antracen
CAS-nr 56-55-3
4. Chrysen
CAS-nr 218-01-9
5. Benso(b)fluoranten
CAS-nr 205-99-2
6. Benso(j)fluoranten
CAS-nr 205-82-3
7. Benso(k)fluoranten
CAS-nr 207-08-9
8. Dibenso(a, h)antracen
CAS-nr 53-70-3

1. Extender oils med funktionerna 
mjukgörning och/eller utdrygning får inte 
släppas ut på marknaden eller användas 
för framställning av däck eller delar av 
däck om de innehåller
— mer än 1 mg/kg bens(a)pyren eller
— mer än 10 mg/kg av summan av alla 
förtecknade polycykliska aromatiska 
kolväten.
Dessa gränsvärden skall anses vara 
uppfyllda om extraktet av polycykliska 
aromatiska ämnen (PCA) utgör mindre 
än 3 procent av massan beräknad enligt 
standard IP346: 1998 som fastställts av 
Institute of Petroleum (fastställande av 
PCA i oanvända bassmörjoljor och 
asfaltenfria oljefraktioner –
indexeringsmetod för extraktion av 
dimetyl sulfoxid), under förutsättning att 
tillverkaren eller importören kontrollerar 
överensstämmelsen med gränsvärdena för 
bens(a)pyren och de förtecknade 
polycykliska aromatiska kolvätena samt 
korrelationen av de uppmätta värdena 
med PCA-extraktet var sjätte månad eller 
efter varje större driftförändring, 
beroende på vilket som inträffar först.
2. Vidare får däck och slitbanor för 
regummering som tillverkas efter den 1 
januari 2010 inte släppas ut på 
marknaden om de innehåller extender oils 
med funktionerna mjukgörning och/eller 
utdrygning som överstiger gränsvärdena i 
punkt 1.
Dessa gränsvärden skall anses vara 
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uppfyllda om de vulkaniserade 
gummiblandningarna inte överstiger 
gränsen på 0,35 procent Bay protons 
uppmätt och uträknad enligt ISO-21461 
(vulkaniserat gummi – fastställande av 
aromatisk grad i olja i blandningar av 
vulkaniserat gummi).
3. Undantagsvis skall punkt 2 inte gälla 
regummerade däck om deras slitbanor 
inte innehåller extender oils med 
funktionerna mjukgörning och/eller 
utdrygning i mängder som överstiger 
gränsvärdena i punkt 1.

47d. Följande ftalater (eller andra CAS-
och EINECS-nummer som innehåller 
ämnet): 
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
CAS-nr 117-81-7 Einecs-nr 204-211-0 
Dibutylftalat (DBP)
CAS-nr 84-74-2 Einecs-nr 201-557-4
Butylbensylftalat (BBP)
CAS-nr 85-68-7 Einecs-nr 201-622-7

Får inte användas som ämnen eller 
beståndsdelar i preparat (beredningar) i 
koncentrationer som överstiger 0,1 % 
uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och 
barnavårdsartiklar.
Sådana leksaker och barnavårdsartiklar 
som innehåller dessa ftalater i en 
koncentration som överstiger 
ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

47e. Följande ftalater (eller andra CAS-
och EINECS-nummer som innehåller 
ämnet):
Diisononylftalat (DINP)
CAS-nr 28553-12-0 och 68515-48-0 
Einecs-nr 249-079-5 och 271-090-9
Diisodecylftalat (DIDP)
CAS-nr 26761-40-0 och 68515-49-1 
Einecs-nr 247-977-1 och 271-091-4
Di-n-oktylftalat (DNOP) CAS-nr 117-84-0 
Einecs-nr 204-214-7

Får inte användas som ämnen eller 
beståndsdelar i preparat (beredningar) i 
koncentrationer som överstiger 0,1 % 
uttryckt i massa av det mjukgjorda 
materialet i leksaker och 
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i 
munnen.
Sådana leksaker och barnavårdsartiklar 
som innehåller dessa ftalater i en 
koncentration som överstiger 
ovannämnda gränsvärde får inte släppas 
ut på marknaden.

I punkterna 47d och 47e avses med 
barnavårdsartikel alla produkter som är 
avsedda att underlätta barns sömn, barns 
avslappning, barns hygien, matning av 
barn eller barns sugning.
Kommissionen skall senast den 16 januari 
2010 på nytt utvärdera de åtgärder som 
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fastställs avseende punkterna 47d och 47e 
mot bakgrund av nya vetenskapliga rön 
om sådana ämnen samt om deras 
ersättningsämnen, och om det är 
motiverat skall åtgärderna ändras i 
enlighet därmed.

Motivering

Förteckningen i bilaga XVII bör uppdateras med de senaste begränsningar som antagits av 
rådet och Europaparlamentet.
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MOTIVERING

Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt upprätthållit, och i vissa avseenden stärkt, den goda 
balans som Europaparlamentet vid första behandlingen uppnådde mellan å ena sidan 
konkurrenskraften för den europeiska kemiska industrin och å andra sidan skyddet av 
folkhälsan och miljön.

Föredraganden välkomnar denna gemensamma ståndpunkt och anser att det finns 
förutsättningar för att nå en överenskommelse vid andra behandlingen om rådet och 
kommissionen visar konstruktiv förhandlingsvilja.

I detta sammanhang anser föredraganden att det är nödvändigt att fokusera på några 
prioriteringar som hör samman med förordningens överordnade mål men som inte tillräckligt 
har beaktats av rådet. Föredraganden förbehåller sig även rätten att vid behov ta upp några 
andra frågor av mindre betydelse mot bakgrund av de diskussioner som kommer att hållas i 
utskottet.

Föredraganden har därför för avsikt att på nytt lägga fram en rad ändringsförslag som 
parlamentet antagit med bred majoritet men som rådet inte har ansett vara lämpliga att föra in 
i sin gemensamma ståndpunkt. 

Det är framför allt angeläget att stärka principen om tillverkarens och importörens skyldighet 
att visa ”aktsamhet” för att säkra en ändamålsenlig kontroll av de ämnen som släpps ut på 
marknaden och ett korrekt utbyte av information och meddelanden om riskerna med att 
använda dessa ämnen.

En annan omgång ändringsförslag som föredraganden vill lyfta fram rör djurförsök. Framför 
allt vill föredraganden stärka den roll som spelas av Europeiska centret för validering av 
alternativa metoder (ECVAM) och uppmuntra till att metoder som omfattar djurförsök ersätts 
med alternativa metoder förutsatt att ECVAM godkänner deras vetenskapliga bärkraft. 
Dessutom kommer man på nytt att inge ändringsförslag som medför ett krav om att 
undersökningar eller information om ämnen som framtagits med hjälp av djurförsök skall 
rapporteras till kemikaliemyndigheten liksom alla undersökningar och all information om 
alternativa metoder där djurförsök inte är nödvändiga. Man kommer också att lägga fram 
ändringsförslag om inrättande av en kommitté för alternativa testmetoder.  

Föredraganden har även för avsikt att på nytt lägga fram en serie ändringsförslag som syftar 
till att stärka utbytet av den information som krävs för att bedöma ämnenas hälso- och 
miljörisker. Bland annat lägger man på nytt fram förslaget om att skapa ett europeiskt 
kvalitetsmärke som skall identifiera och främja de varor som under hela produktionskedjan 
har producerats i överensstämmelse med kraven i Reach-förordningen.

Föredraganden anser också att det är nödvändigt att förbättra rådets gemensamma ståndpunkt 
genom att på nytt lägga fram ändringsförslag som har som mål att göra systemet mer 
hanterbart. Särskild hänsyn bör i detta sammanhang tas till de tillämpningssvårigheter som 
små och medelstora företag riskerar att stöta på. Därför kommer man återigen att lägga fram 
ändringsförslag om inrättande av stödmekanismer för små och medelstora företag och om 
antagande av särskilda stödåtgärder från medlemsstaternas sida.
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Föredraganden anser att det är en prioriterad målsättning att stärka parlamentets inflytande 
och ge det en mer aktiv roll i arbetet med att inrätta kemikaliemyndigheten och i förfarandet 
för att övervaka de resultat som uppnåtts.

Man kommer även att återigen lägga fram en rad ändringsförslag som rör särskilda frågor där 
föredraganden anser att parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen innebär en klar 
förbättring av den gemensamma ståndpunkten.

Förslaget till rekommendation inbegriper inte de ändringsförslag som antogs vid första 
behandlingen angående godkännande av ämnen. Föredraganden anser att parlamentets 
ståndpunkt, i förhållande till den gemensamma ståndpunkten, är strängare och står i bättre 
överensstämmelse med förordningens primära syfte, nämligen att ersätta särskilt farliga 
ämnen med säkrare alternativa ämnen eller tekniker, och att den bör föras fram på nytt. Å 
andra sidan torde det vara möjligt att överbrygga de skillnader som finns mellan parlamentets 
och rådets ståndpunkt. Det är sålunda nödvändigt, och också möjligt, att nå en kompromiss 
om detta viktiga kapitel. Föredraganden avser därför att tillsammans med de övriga politiska 
grupperna bedöma vilket tillvägagångssätt som skulle vara det bästa, i syfte att skapa en enad 
front gentemot rådet och kommissionen.

Föredraganden har emellertid för avsikt att på nytt lägga fram hela den ståndpunkt som 
parlamentet antog vid första behandlingen om det skulle visa sig omöjligt att förhandla fram 
en överenskommelse.


